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0. Bevezetés
Jelen Műszaki ábrázolás II. c. jegyzet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki Kar alapképzésében résztvevő járműmérnök hallgatók számára készült.
Formája elektronikus jegyzet, kiegészíti az azonos nevű tantárgy keretében annak előadáson
elhangzottakat, terjedelmét tekintve alkalmas a tananyag önálló elsajátítására.
Első fejezete összefoglalja a műhelyrajz készítéséhez szükséges tudnivalókat, kitérve az érdesség és
hullámosság, valamint az ezzel összekapcsolódó tűrések és illesztések területére. A fejezet tárgyalja
a kiterített rajzok, a pontos méretmegadás és a rajzellenőrzés szempontjait.
A második fejezet a gyakran előforduló gépelemek egyszerűsített ábrázolásával foglalkozik. Itt
található a csavarok, a csavaranyák, a különböző apró, szabványos elemek: a reteszek és ékek
szabványos, egyszerűsített ábrázolása. Érintőlegesen foglalkozik a jegyzet a gördülőcsapágyak,
valamint a csövek és csőszerelvények ábrázolásával.
A számítógépes rajzi egyszerűsítéseket és az alaksajátosságokon alapuló modellezés elvét a
harmadik fejezet tárgyalja.
A negyedik fejezet kilép a szűken vett műszaki rajz területéről, és a termék életpályája kapcsán
felmerülő dokumentációs igényeket veszi számba. A tervező mérnök által a konstrukció kialakítása
során elkészített, a beosztott mérnök által értelmezendő dokumentumok egyaránt lehetnek rajzosak
vagy szövegesek.
Az ötödik fejezet betekintést nyújt a kapcsolódó szakterületek ábrázolás-technikájába. Napjainkban
a mérnökök – jellemzően – meghatározott feladatra szakosodott szakmai csoportokban dolgoznak,
így ismerniük kell a feladathoz kapcsolódó építészeti, villamossági, hidraulikai, stb. rajzokat.
Tudniuk kell a rájuk vonatkozó részleteket más rajzokból a saját rajzaikba átemelni, illetve a más
rajzokra hatással levő részeket átvezettetni a nem gépészeti témájú rajzokba.
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1. Műhelyrajzok követelményei
1.1.

Megmunkálási hibák és tűréseik

Az alkatrész anyagát a környezetétől elválasztó valóságos felület eltér az alkatrész rajzán az
ábrával és méretekkel meghatározott mértani, vagy névleges felülettől. A rendelkezésre álló
mérőeszközök a pontatlanságuk miatt a valóságos felületet csak bizonyos közelítéssel tudják
regisztrálni: ez az észlelt felület. Az értékeléshez ezt az észlelt felületet tudjuk felhasználni.
Az alkatrész felületeinek többféle gyártási hibája lehet, amelyek a mértani felülettől való eltérést
jelentik:
-

-

Érdesség és hullámosság: A valóságos felület véletlenszerű vagy ismétlődő mintázatot mutató
egyenetlensége.
Mérethiba: A valóságos méret eltérése a mértani felület méretétől.
Alakhiba: Az alkatrész valóságos felületének eltérése a mértani felülettől. Az eltérés vagy a
felület egy keresztmetszetére, vagy az egész felületre vonatkozik (pl.: köralakúság hibája,
hengeresség hibája).
Helyzethiba: Az alkatrész egyes felületei, illetve egyenesei egymáshoz viszonyított helyzetének
a hibája (pl.: párhuzamosságtól, merőlegességtől való eltérés).

A mértani felülettől való eltérés gyártástechnológiai törvényszerűség, az eltérés mértéke azonban
nem lehet tetszőleges. A következő pontokban megismerjük a felsorolt hibákkal kapcsolatos
fogalmakat, mérőszámokat és azokat a módszereket, amelyekkel előírhatjuk a valóságos tárgynak a
mértani tárgytól való megengedhető eltéréseit. Az eltéréseket határok közé kell szorítani, vagyis
meg kell adni azokat a szélső értékeket, amelyek még “eltűrhetők”. A gyártási hibák megengedett
határértékeit tűrésnek nevezzük.
1.2.

Felületi érdesség és hullámosság

1.2.1. Alapfogalmak
Felületi érdességnek nevezzük a valóságos felület megmunkálásból adódó, a hullámosságnál
lényegesen kisebb térközű, jellegzetes mintázatot mutató egyenetlenségét.
Hullámosságnak nevezzük a valóságos felület megmunkálásból adódó, a megmunkálási eljárástól
nagymértékben függő, viszonylag nagy térközű, ismétlődő egyenetlenségét, amelynek
hullámmélysége a hullámhosszhoz viszonyítva kicsi.

1.1. ábra: Érdességi profilmetszet
A felsorolt hibafajták szemléltető rajzát ábrázolja az 1.1. ábra, ahol egy felület érdességi
profilmetszetét mutatjuk be.
© Bándy, Barta, Nyitrai, Sváb, Török, BME
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Amint az előzőekből látható, a kétféle hiba szétválasztása a hullámhossz alapján történik. Az ábra
érzékelteti, hogy a hullámhossz és a hullámmélység aránya a hullámosság esetén lényegesen
nagyobb, mint az érdességnél. Hullámosságról akkor beszélünk, amikor a hullámhossz legalább 40szerese a hullámmélységnek. A mérőműszerek mechanikus, vagy villamos módszerrel képesek arra,
hogy a kétféle hiba szétválasztást elvégezzék.
A felületi érdesség megadása minden alkatrészrajzon kötelező. A hullámosság fogalmát csak a
közelmúltban fogalmazták meg, és egyelőre a rajzokon ritkán találkozunk velük.
1.2.2. A felületi érdesség meghatározása
A megmunkált felület érdességi profilját, ill. ennek segítségéve adott esetben a 3D topográfiáját
legegyszerűbb esetben mintadarabokkal (hasonló megmunkálási technológiával készített
etalonokkal) való összehasonlítással, vagy különböző mérési eljárásokkal lehet meghatározni.
A mérési technikák lehetnek tapintó eljárások, amelyek során a műszer a vizsgált felület egy adott
alkotója mentén egy tapintócsúcsot vonszol végig. A tapintócsúcs felületre merőleges irányú
elmozdulását az érzékelő induktív, kapacitív, vagy piezo elven működő elektromos jellé alakítja,
amit megfelelő erősítés után a felülettel párhuzamos irányú elmozdulás függvényében ábrázolva
megkapjuk a felület érdességi profilját. Az egymással párhuzamos érdességi profilgörbékre fektetett
felület segítségével pedig láthatóvá tehető a vizsgált felület 3D topográfiája.
Hasonló eredményre jutunk a tapintásmentes, fehér fényt vagy lézersugarat alkalmazó
érdességmérőkkel végzett vizsgálatokkal is. Ezeknek a vizsgálatoknak előnye a tapintó eljárásokkal
szemben, hogy lágy anyagok felületének minősítésére is alkalmasak.
A tapintásos és tapintásmentes érdességmérő készülékek alkalmazásának hátránya viszont, hogy
csak a készülékbe befogható, ill. a készülék asztalán rögzíthető munkadarabok esetéban
alkalmazhatók, továbbá, hogy érzékenyek a vizsgálat környezetét érő rezgésekre. Hasonlóképpen
hátrányként jelentkezik, hogy a vizsgálatok elvégzése több percet igényel, a mért eredmények
kiértékelése és a felület képi megjelenítése pedig nem a méréssel azonos időben történik.
A felsorolt hátrányok a pneumatikus elven működő érdességmérőkkel kiküszöbölhetők. Ez a mérés
üzemi körülmények között, tetszőleges kiterjedésű és alakú felület esetében alkalmazható, de az
érdesség valóságos értékének meghatározására nem alkalmas, csak egy mesterdarabbal való
összehasonlításra használható. Tekintettel arra, hogy a felület érdessége (az ideálisan sima felülettől
való eltérése) az áramló levegő nyomásesésével arányos, a mérés eredménye a méréssel egy időben
megjeleníthető.
1.2.3. A felületi érdesség mérőszámai
A felületi érdességet az alkatrészek gyártási rajzain, az ún. műhelyrajzokon, mérőszámokkal adjuk
meg. Az érdesség mértékegysége minden esetben μm, amit nem kell feltüntetni. Az alábbi három
mérőszám használatos:
-

Átlagos érdesség (Ra):

www.tankonyvtar.hu
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1.2. ábra: Az átlagos érdesség (Ra) meghatározása
A leggyakrabban használt érdességi mérőszám az átlagos érdesség, ami nem egyéb, mint a
profilpontok középfelülettől való eltéréseinek számtani középértéke (Ra). A felület érdességének
vizsgálatához készítsünk metszetet a valóságos felületen egy olyan metszősíkkal, amely a
barázdairányra merőleges. Az így kapott metszet határvonalát – az érdességi profilt – erős
nagyításban ábrázoltuk az 1.2. ábra.
Az észlelt profilt a mértani felülettel párhuzamos középvonallal két részre osztjuk úgy, hogy a
középvonal feletti és alatti területek + ill. – előjellel jelölve, egymást kiegyenlítsék. A mérőszám
meghatározásához „y” metszékeket kell felvenni, egymástól egyenlő távolságra, egy meghatározott
„l” alaphosszon.
Az 1.2. ábra alapján az átlagos érdesség mérőszámát, a számtani középeltérés értékét (R a) a
következőképpen határozzuk meg:
Ra 

1
n

n



y i /m/

i 1

ahol n az alaphosszon belül kiválasztott profilpontok száma, yi az i-ik ordináta hossza a
középvonaltól mérve.
Szóban megfogalmazva: az átlagos érdesség az észlelt profil pontjainak a középvonaltól mért
átlagos távolsága az alaphossz tartományában.

1.3. ábra: Érdességi és hullámossági alaphossz
Az alaphossz nagysága az Ra értékét lényegesen befolyásolja. Ezt az 1.3. ábra alapján könnyen
beláthatjuk: ha a középvonalat az „l” alaphossz helyett egy kisebb „l1” alaphosszon vesszük fel, más
eredményt kapunk. Ezért az alaphossz megválasztása egy konkrét méréskor nem lehet tetszőleges,
hanem a várható Ra érték nagyságától függ, értékét a szabvány határozza meg. Az ábrából látható,
© Bándy, Barta, Nyitrai, Sváb, Török, BME
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hogy „l1” megfelel érdességi alaphossznak, de az „l” már csak a hullámossági alaphossz minimuma
lehet.
-

Egyenetlenség magasság (Rz):

1.4. ábra: Az egyenetlenség magasság (Rz) meghatározása
A második leggyakoribb mérőszám, amellyel a felület érdessége meghatározható, az egyenetlenség
magasság (Rz). Értéke kétféleképpen számolható.
Az 1.4. ábra szerint a berajzolt középvonal/felület felhasználásával:
5


Rz 

i 1

5

y pi   y vi
i 1

/m/

5

vagy pedig az 1.4. ábra szerint, középvonal nélkül, tetszőleges alapvonaltól számítva az öt
legmagasabb és az öt legmélyebb profilpont távolságából az alábbi összefüggés szerint:
Rz 

-

( R1  R 3  R 5  R 7  R 9 )  ( R 2  R 4  R 6  R 8  R10 )
5

/m/

Maximális egyenetlenség (Rm)

A harmadik mérőszám, a maximális egyenetlenség (Rm) ritkán használt mérőszám. Az 1.2. ábra
szerinti definíciója: a tetővonal és a fenékvonal távolsága az alaphossz határain belül.
R m  y p max  y v max
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Az átlagos érdesség (számtani középeltérés), az egyenetlenség magasság, valamint a maximális
egyenetlenség számértékeit az alábbi táblázatok szerint lehet megválasztani. Műhelyrajzokon
elsősorban a duplán bekeretezett, szürke hátterű sorozatból kell választani.
Ra /m/
–

100

10,0

1,00

0,100

0,010

–

80

8,0

0,80

0,080

0,008

–

63

6,3

0,63

0,063

–

–

50

5,0

0,50

0,050

–

400

40

4,0

0,40

0,040

–

320

32

3,2

0,32

0,032

–

250

25

2,5

0,25

0,025

–

200

20

2,0

0,20

0,020

–

160

16

1,6

0,16

0,016

–

125

12,5

1,25

0,125

0,012

–

1.1. táblázat: Választható átlagos érdesség értékek
Rz és Rm /m/
–

1000

100

10,0

1,00

0,100

–

800

80

8,0

0,80

0,080

–

630

63

6,3

0,63

0,063

–

500

50

5,0

0,50

0,050

–

400

40

4,0

0,40

0,040

–

320

32

3,2

0,32

0,032

–

250

25

2,5

0,25

0,025

–

200

20

2,0

0,20

–

1600

160

16

1,6

0,16

–

1250

125

12,5

1,25

0,125

–

1.2. táblázat: Választható egyenetlenség magasság és maximális egyenetlenség értékek
1.2.4. A hullámosság mérőszámai
Az érdességhez hasonlóan, a hullámosságra is háromfajta mérőszámot használunk, ezek értékeit is
μm-ben, a mértékegység feltüntetése nélkül adjuk meg:
-

Hullámosság-magasság (Wz)
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1.5. ábra: A hullámosság (Wz, Wmax és Sw) meghatározása
A hullámosság értékelése az érdességhez hasonlóan valósítható meg, a hullámossági profil
középvonalát ugyanúgy határozzuk meg (1.5. ábra). Itt is van előírt mérési hossz Sw, amely
legalább ötszöröse kell, hogy legyen az átlagos hullámhossznak. Az egyes mérési szakaszokon
belül mért (Wi) hullámosság magasságok összegének átlaga a hullámosság-magasság (Wz).
Wz 

-

W1  W 2  W 3  W 4  W 5
5

/m/

Hullámosság maximális magassága (Wmax)

A másik mérőszám a hullámosság maximális magassága (Wmax). A mérési hosszon belül a
legnagyobb mért hullámosság-magasság.
-

Hullámosság közepes hullámhossza (Sw)

A hullámosság közepes hullámhossza (Sw) a mérési alaphosszon belül mérhető Swi hullámhosszak
átlaga.
Sw 

1
n

n

S

wi

/m/

i 1

A Wz értékek az alábbi táblázatból választhatók:
Wz, m
200

100

50

25

12,5

6,3

3,2

1,6

0,8

0,4

0,2

0,1

1.3. táblázat: Választható hullámosság értékek
1.2.5. A felületi érdesség és a hullámosság előírása a rajzokon
Az érdesség/hullámosság rajzi megadása az alapjelből és az érdesség/hullámosság mérőszámából
áll, szükség szerinti egyéb adatokkal kiegészítve.
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1.6. ábra: Érdességi és hullámossági alapjelek
Háromféle érdességi/hullámossági alapjelet lehet rajzolni (1.6. ábra, a), b), c) részek). A szárak
méretei a beleírt mérőszámok betűmagasságától függenek (h = jellemző betűméret).
Az a) rész szerinti jelkép, a nyitott ék, bármilyen felületre használható. A b) jelű zárt, száras ék
a feltétlenül forgácsolással, a c) jelű, nyitott, körös ék pedig a forgácsolás nélküli alakítással
előállított felületek érdességi/hullámossági alapjele. A száras éket ritkábban alkalmazzák, csak
amikor a megmunkálás módját is meg akarják szabni. A jelképet az ábrán megadott méretekkel kell
készíteni, vékony vonallal rajzolva.
Az érdességi/hullámossági alapjelet mindig mérőszámmal együtt használjuk, kivételt jelent az a
ritka eset, amikor az 1.6. ábra c) rész szerinti jelképpel csupán azt akarjuk jelezni, hogy a megjelölt
felület a megelőző megmunkálási folyamatból eredő állapotban marad, akár forgácsolással, akár
forgács nélküli alakítással készült.
Az alapjelhez a betűkkel megjelölt helyeken – legáltalánosabb esetben – a következő információk
kapcsolódhatnak (1.6. ábra d) rész):
-

„a”: A felületi érdesség értéke mikrométerben, a paraméterjellel együtt. (Pl.: Ra12,5, vagy Rz50)
"b”: Gyártási módszer előírása. (pl.: esztergálással, marással, stb.)
„c”: Hullámmagasság μm-ben, vagy a mérési hossz mm-ben.
„d”: Felületmintázat jelképe (lásd.: 1.4. táblázat).
„e”: Megmunkálási ráhagyás.
„f”: Ra-tól eltérő, egyéb érdességi érték itt is megadható.

1.7. ábra: A felületi érdesség és a felület mintázat előírása a rajzokon
A felületi érdesség és a hullámosság megadása során az esetek túlnyomó többségében csak az „a”
helyen találunk értéket. Az érdességi és a hullámossági számértékek előtt minden esetben fel kell
tüntetni az érdesség, illetve hullámosság típus jelét (Ra, Rz, stb.). Néhány megadási példát az 1.7.
ábra mutat.
A megadott érdességi érték mindig a maximális megengedhető értéket jelenti. Ha az alsó értéket is
elő kell írni, akkor az 1.7. ábra d) része szerint kell eljárni.
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1.4. táblázat: A felületmintázat rajzjelei
A felületmintázat rajzjeleit és a magyarázó vázlatokat az 1.4. táblázat tartalmazza. A szöveges
magyarázat az alábbiak szerint értelmezhető:
1. A felületmintázat vonalai párhuzamosak a felületet ábrázoló kontúrvonallal.
2. A felületmintázat vonalai merőlegesek a felületet ábrázoló kontúrvonalra.
3. A felületmintázat vonalai egymást keresztezik és a kontúrvonalhoz képest ferdén
helyezkednek el.
4. A felületmintázat vonalai a felület középpontjára közelítőleg köralakúak.
5. A felületmintázat vonalai különböző irányokban helyezkednek el a kontúrvonalakhoz
képest.
6. A felületmintázat vonalai pontszerűen helyezkednek el.
7. A felületmintázat vonalai a felület középpontjára közelítőleg sugárirányúak.

1.8. ábra: A felületérdességi jel elhelyezése
Az érdességi jel elhelyezésére vonatkozó előírások:
-

-

Az érdességi alapjelet a felület egyenes, vagy ívelt kontúrvonalára, nézetvonalra,
méretsegédvonalra, vagy kivételesen a felület méretét meghatározó méretvonalra, a méretszám
után kell rajzolni. Fontos, hogy a jel csúcsa minden esetben a felület felé mutasson. A
mérőszám az alapjel felett, vagy alatt helyezkedik el, a jelhez képest ferdén nem írható. A
mérőszám általában akkora, mint a rajzon használt méretszámok. Amennyiben szöveges utasítás
is van, vagy zsúfolt az ábra, nyílvégű mutatóvonal vízszintes szárára is írható az érdesség jele
(1.8. ábra).
Az érdességi jelet, lehetőség szerint, azon a vetületen kell megrajzolni, amelyen a felületre
vonatkozó méretet megadtuk.
Minden felület érdességét meg kell adni, kivéve a szimmetrikusan elhelyezkedő felületeket,
illetve az ismétlődő részleteket. (Pl.: hengerfelületen csak az egyik alkotó, négyzetes
keresztmetszet egyik oldalfelülete, stb.).
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Az érdességi jelet semmilyen vonal nem metszheti, szükség esetén a metsző vonalat meg kell
szakítani.
Illeszkedő felületek esetén mindkét felület érdességét meg kell adni, akkor is, ha értékeik
azonosak. Ez beméretezett összeállítási rajzon fordulhat elő (1.8. ábra).

1.9. ábra: Példák a felületérdességi jel elhelyezésére
-

A különböző érdességű, de azonos méretű felületeket vékony, folytonos vonallal választjuk el
(1.9. ábra a) rész). Az elválasztó vonal csak látható felületeken rajzolható.
A fogaskerék működő fogfelületeinek érdességét az osztókörön (az osztóhenger alkotón)
jelöljük. A fogtőfelület érdességét – amennyiben eltér a fogoldalétól – a lábkört jelölő vonalon
adhatjuk meg az 1.9. ábra b) rész szerint.

Néhány egyszerűsítés
Az érdességi jelet kiemelve a rajzlap jobb felső sarkában a kerettől 5…10 mm-re rajzoljuk meg, ha
az alkatrész összes felülete azonos érdességgel készül (1.10. ábra a) rész).
Kiemelhetjük az érdességi jelet olyankor is, ha az alkatrész felületeinek többsége azonos
érdességgel készül. (Rendszerint a legdurvább felület érdességi jelét emeljük ki.) Ilyenkor az eltérő
érdességű felületeket külön jelöljük, a kiemelt jel mellett pedig zárójelben rajzolt, méretszám
nélküli alapjellel hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a kiemelttől eltérő érdességű felület is készül
(1.10. ábra b) rész).
A 45°-os éltompítás érdességét csak akkor jelöljük, ha eltér a csatlakozó durvább felület
érdességétől, mégpedig a méretvonalon a méret után írva (1.10. ábra c) rész). Ugyanúgy járunk el
akkor is, ha kis furatot, lekerekítést méretezünk be, feltéve, hogy az érdességi jel megadása
indokolt.
Beméretezett összeállítási, vagy több alkatrészt ábrázoló részösszeállítási rajzon az egy alkatrészre
vonatkozó kiemelt érdességi jelet a tételszám után tüntetjük fel (1.10. ábra c) rész).
Azoknak a furatoknak az érdességi jele elhagyható, amelyekhez nem illeszkedik más alkatrész.
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1.10. ábra: Kiemelt érdességi jel lehetséges megadási módjai
Szabványosított termékből, pl. hengerelt acélból, további megmunkálással előállított alkatrészeknek
csak azokat a felületeit kell ellátni érdességi jellel, amelyet utólag állítanak elő.
Fémes bevonatú felületek érdességi jele a bevonatra, festett, lakkozott felületek érdességi jele a
bevonás előtti állapotra vonatkozik.

1.11. ábra: Érdességi jelek megadása a) jelenlegi és b) régi rajzokon
A kötőelemek felfekvő felületeit – elsősorban öntvényeken – forgácsolással síkra kell munkálni
(1.11. ábra a) rész). Ebben az esetben régebbi rajzokon a felfekvő felület ábrázolását elhagyták és
www.tankonyvtar.hu
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csak a felületi érdesség jelét, valamint a megmunkálási átmérőt adták meg (1.11. ábra b) rész). Ezt a
fajta felületmegadást az újabb rajzokon nem alkalmazzuk.
Többször előforduló, bonyolultabb érdességi jelet szabad „csak betűvel” is jelölni, és a betű
jelentését jelmagyarázatban értelmezni (1.11. ábra c) rész).
A fentiekben tárgyalt érdességi mérőszám számtani középértéke (Ra) és az egyenetlenség magasság
(Rz) 2D-ben jellemzik a felületi érdességet. A mikrotopográfiai mérések fejlődése ma már egyre
inkább a 3D-ben megadott felületi érdesség használatát teszik lehetővé. Ennek jelölése (analóg a
2D-ben megadott jellemzőkkel) Ra → Sa, illetve Rz → Sw, amelyek használatát az ipar is igényli.
1.3.

A mérethibák és tűréseik

1.3.1. Alapfogalmak
Két pont távolságát megadó méretet kivéve, minden méret gyűjtő jellegű. Két párhuzamos sík
távolsága csak elméletileg lehet mindenütt azonos, a valóságos felületek esetében eltérést találunk
az átellenes pontok távolságát jelentő méretek között.
Méréskor azonban általában nem a szemben lévő pontok távolságát mérjük, hanem
megállapodásszerűen, a tényleges felületre illeszkedő elméleti felületek közötti méretet. Ezek
rendszerint elméleti burkolófelületek, amelyek kívülről vagy belülről burkolhatják a valóságos
felületet.
A mérőeszközök általában a külső burkolófelület mérését teszik lehetővé, vagyis a méret
valamelyik határértékét tudjuk mérni. A nagy pontosságot kívánó alkatrészek gyártástechnológiája
biztosítja azt, hogy a felület közepes mérete és a burkolófelület közötti méreteltérés elhanyagolható.

1.12. ábra: Méretszóródás sűrűség függvénye
Az előzőeknél lényegesen nagyobb mérethibák adódnak a méretszóródásból, vagyis abból a
tényből, hogy több azonos névleges mérettel gyártott alkatrész között is méretkülönbségek
mutatkoznak. Egy nagyobb legyártott sorozat egyes darabjait megmérve azt tapasztaljuk, hogy az
egyes méreteltérések ugyan véletlenszerűek, de ha sok alkatrészt mérünk meg, akkor a méretek
eloszlása bizonyos törvényszerűséget mutat. Ha a méreteltéréseket Δx nagyságú csoportokba
osztjuk, és az egy csoportba eső méretek számát ezzel arányos magasságú téglalappal ábrázoljuk,
akkor megkapjuk a méretszóródás sűrűség ábráját (1.12. ábra). A vastag vonal alatti terület
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súlypontjában van a szóródásra jellemző középméret. A névleges méret általában nem egyezik meg
a középmérettel – látni fogjuk, hogy teljesen ki is eshet a sűrűség ábrájából.
Amennyiben a x0, a lépcsőzés egyre sűrűbbé, a sűrűséggörbe folytonos vonallá válik. Az 1.12.
ábra a középméretre nézve szimmetrikus sűrűségfüggvényt ábrázol pontvonallal, de a görbe
elhelyezkedhet aszimmetrikusan is.
A sűrűséggörbék különböző típusai matematikai úton is leírhatók. A szóródást jellemző
matematikai függvények (– ) és (+ ) között értelmezettek, de gyakorlati szempontból csak a
bejelölt két határérték között van jelentősége a függvény értékkészletének. A várható szóródás
nagysága az alkalmazott technológia és a méret függvénye. Adott alkatrészméret esetén a szórás
nagyságát tehát csak a technológiával lehet befolyásolni, ennek részletes tárgyalása azonban nem
géprajzi feladat.
Az eddigiekből látható tehát, hogy az alkatrész tényleges mérete (pontosabban a mért méret) nem
egyezik meg a névlegessel. A teljes szórásmezőbe tartozó értékek nem minden esetben építhetők be
a szerkezetbe. A körülmények megfelelő mérlegelésével ki lehet jelölni azt a két határt, amelyen
belül a tényleges méretértékek még megfelelnek, vagyis ki lehet jelölni az alsó határméretet (AH)
és a felső határméretet (FH). Ez a két határméret határozza meg a megengedett méretszóródást, a
tűrést vagy tűrésmezőt (1.12. ábra b) rész). A magyar műszaki szóhasználat a tűrés fogalmába
nemcsak a méretszóródás nagyságát, hanem a tűréshatárok elhelyezkedését is beleérti. Az ábrán a
névleges méretet és a középméretet azonosnak vettük: ez az alapméret (A), amelyre az eltérést
vonatkoztatjuk. Az alsó határméret és az alapméret közötti különbség az alsó határeltérés (AE). Az
alapméret és a felső határméret közötti különbség a felső határeltérés (FE). A szabványos
tűrésmegadásnál az alapméret mindig azonos a névleges mérettel, de a tűrésmező elhelyezkedése
nem feltéltlenül szimmetrikus.

1.13. ábra: A mérettűrések alapfogalmai
A tűrésmező elhelyezkedése a névleges mérethez viszonyítva sokféle lehet. A három alaptípust az
1.13. ábra mutatja. A névleges méretnek (alapméretnek) megfelelő vonalat alapvonalnak is
nevezik. Az 1.13. ábra és a későbbi ábrák a tűréshatárokat erős nagyítással ábrázolják és a
tűrésmezőt keresztbe vonalkázással jelölik. Ezek az ábrák nem géprajzi, hanem magyarázó ábrák.
Az ábrázolás azt jelenti, hogy az alkatrész elkészítése után minden olyan méret, amely az alsó
határméret és a felső határméret között van, megfelelő. Nagyon lényeges annak a megértése, hogy a
tűrés előírása méretlehetőségeket jelent a megvalósulás előtt. Az elkészült alkatrésznek már nincs
tűrése, hanem mérete van, amit a rendelkezésre álló mérőműszerek mérési pontossága szerint
www.tankonyvtar.hu
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megállapíthatunk, és ennek kell a megadott méretlehetőségeken (tehát a tűréshatárokon) belül
lennie.
A méret lehet kívülről vagy belülről mérhető. Alaktól függetlenül a tűrések és illesztések
tárgyalásakor a külső méretet mint csapot, a belső méretet mint furatot fogjuk említeni.
Ábrázolásuk is ennek megfelelő lehet, szimmetriavonalat azonban nem rajzolunk, mivel a méret az
alsó és a felső határméret között bárhol elhelyezkedhet, és a tűrés nagyságát torzítva rajzoljuk.
Magyarázó ábráinkon a szimmetriavonalat két szélső helyzettel lehetne csak jellemezni, mivel a
tűrést az egyik oldalon rajzoljuk. A csap egyik végét, hogy a szimmetriavonal elhagyása után is
képies legyen a magyarázó ábra, vastag vonallal kirajzoljuk, a másik végét töréssel ábrázoljuk.
Megengedett és szokásos egy régebbi szabvány nyomán a háromnegyed nyolcashoz hasonló
törésvonallal való rajzolás.
Az eddigiekből látható, hogy egy méret tűrésére két adat jellemző:
-

A tűrésmező szélessége, vagy tűrésnagyság: T = FH – AH.
A tűrésmező alapvonalhoz viszonyított elhelyezkedése, a tűrés alapeltérése: E.

Elvileg bármely méretre bármilyen tűrést előírhatunk, de a műszaki életben konstrukciós és
gyártástechnológiai okokból egyaránt szükséges a lehetőségek számát csökkenteni. A műszaki
gyakorlatban nemzetközi ajánlás alapján kidolgozták a tűrések számát csökkentő rendszert: ez lett
az ISO tűrés és illesztés rendszere. A továbbiakban a mérettűréseket az ISO illesztési rendszer
szerint ismertetjük.
1.3.2. A tűrésnagyság vagy tűrésmező szélesség meghatározása az ISO tűrésrendszerben
A tűrésnagyságot két tényező határozza meg:
-

Az alkatrész névleges mérete.
A tervező által megkívánt tűrésminőség.

Az ISO tűrésrendszer a névleges méreteket ún. átmérőcsoportokba sorolja, vagyis bizonyos
mérethatárok között a tűrésmező szélesség azonos. Nagyobb méretekhez – ugyanolyan
tűrésminőség feltételezésével – nagyobb/szélesebb tűrésmező tartozik.
A tűrésminőséget az úgynevezett tűrés fokozatokkal vesszük figyelembe, ezek jele
IT01, IT0, IT1, IT2………………IT18
között változhat, vagyis 20-féle tűrésminőséget alkalmazunk. A tűrésmező szélesség számszerű
értéke – azonos névleges méret esetében – IT01-től az IT18-ig növekszik. A tűrésnagyság a
névleges méretből és a tűrés alapsorozatból a tűrésminőségi szám ismeretében kiszámítható. A
számítási képlet a gépészeti gyakorlatban szokásos tűrésminőségek (kb. IT5 … IT12)
tartományában viszonylag pontosan megadja a tűrésmező szélesség értékeit. A műszaki
gyakorlatban a tűrésnagyság értékeket táblázatból vesszük ki.
A szabványosított tűréstáblázatok célszerűen kerekített értékeket tartalmaznak, és nemcsak a
tűrésmező szélességeket adják meg, hanem közvetlenül az egyes méret- és tűrésminőségi
tartományokba eső tűréshatár értékeket tartalmazzák μm-ben. Ügyelni kell arra, hogy a gépészeti
alkatrészrajzokon a tűréshatár értékeket nem μm-ben, hanem mm-ben kell megadni. Más szakmák
műszaki rajzain egyéb mértékegységek használata is szokásos. Ezekben az esetekben a
tűrésértékeket a rajzon használt mértékegységben kell megadni.
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A tűrésmező szélessége a tűrésegység és a tűrésminőségi tényező szorzata. A szélesség az alábbi
képletekkel számítható ki:
T = qn·i

T = qn·I

ill.

/μm/

ahol „i”, illetve „I” az alkatrész névleges méretét figyelembe vevő tűrésegység, „q n” pedig a
szükséges tűrésosztályt figyelembe vevő tűrésminőségi tényező.
A tűrésegység kiszámítása:
( D ≤ 500 mm esetén)

i  0 .4 5  3 D  0 .0 0 1  D [  m ]
I  0.004  D  2 .1

/μm/

(500 < D ≤ 3150 mm esetén)

A fenti paraméteres képletekben a „D” névleges méret értékét mindkét esetben mm-ben kell
behelyettesíteni, és a tűrésegységet μm-ben kapjuk.
A „qn” tűrésminőségi tényező kiszámítása, ha a tűrésminőséget jellemző szám „n”:

qn 



5

10 

n 1

A qn-re vonatkozó összefüggés az általános gépépítésben leggyakrabban használt IT5 … IT12-ig
terjedő tűrésosztályokra, 500 mm névleges méretig a következő kerekített minőségi számokat adja:
7, 10, 16, 25, 40, 64, 100, 160.
1.3.3. A tűrésmező elhelyezkedése az ISO illesztési rendszer szerint
A tűrésnagyság önmagában még nem határozza meg a tűrést, a tűrésmező névleges mérethez
viszonyított elhelyezkedését, a tűréshatárokat is meg kell adni. A tűrésmező elhelyezkedésére
jellemző az alapeltérés (E), ami az alapvonal és a tűrésmezőnek az alapvonalhoz közelebb eső
határvonala közti távolság. Az alapeltérés előjeles szám. Attól függően, hogy a számításba vett
határméret vonal a névleges méret felett, vagy alatt helyezkedik el +, illetve – előjelű, függetlenül a
tűrésmező további részének elhelyezkedésétől. A tűréshatárok számértékeit szintén előjellel látjuk
el.
A különböző alapeltéréseket betűkkel jelöljük, mégpedig ha azok csapra (külső felületre)
vonatkoznak, akkor kisbetűkkel, ha furatra (belső felületre), akkor nagybetűkkel.
A 28 alapeltérést a következő betűkkel jelöljük:
Csapnál:

a, b, c, cd, d, e, ef, f, fg, g, h, j, js, k, m, n, p, r, s, t, u, v, x, y, z, za, zb, zc.

Furatnál:
ZB, ZC.

A, B, C, CD, D, E, EF, F, FG, G, H, J, J s, K, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z, ZA,
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1.14. ábra: Külső és belső méretek szabványos alapeltérései
Az alapeltérések nagyságát tapasztalati képletek segítségével határozták meg. Az 1.14. ábra a külső
méretek (csapok) és a belső méretek (furatok) alapeltéréseit, valamint a tűrésmezők elhelyezkedését
ábrázolja nem mérethelyesen. Az ábrázolt tűrésmezők egy adott névleges méretre és tűrésminőségre
vonatkoznak, emiatt azonos szélességűek. Az ábrákon a tűrésmező szélességet és az alapeltérést a
névleges mérethez képest erős nagyításban ábrázoltuk.
Jellegzetes elhelyezkedésű, meghatározó fontosságú a „H” és a „h” tűrésmező. Mindkettő
alapeltérése 0, a „H” tűrésmező felülről, a „h” tűrésmező pedig alulról érinti a névleges méret
vonalát. A js ill. Js betűkkel jellemzett tűrésmező szimmetrikus elhelyezkedésű.
Az alapeltérésekkel kapcsolatban jegyezzük meg:
-

A csapok különböző tűrésminőségekhez tartozó alapeltérései – a „js”, a „j” és a „k” jelű
alapeltérések kivételével azonos átmérőcsoportra vonatkozóan azonos értékűek.
A furatok alapeltéréseire vonatkozóan ugyanez elmondható az „A…H”-ig minden minőségre, a
„P…ZC”-ig az IT8, illetve az annál durvább minőségekre.

Összefoglalva az eddigieket megállapíthatjuk, hogy egy tűrést három adat határoz meg:
-

A névleges méret.
A tűrésmező alapeltérése.
A tűrés minősége.
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1.15. ábra: Egy Ø50H8 tűrésezett furat ábrázolása
Pl. egy 50 mm névleges átmérőjű, „H”-val jelzett alapeltérésű IT8 tűrésosztálynak megfelelő
minőségű furatot a következő méretmegadással látunk el (1.15. ábra): Ø50H8.
A fenti szabványosított tűrésmegadás mellett a tűréshatárok mm-ben mért értékeit az
alkatrészrajzokon, a szövegmező közelében elhelyezett tűréstáblázatban tüntetjük fel.
A tűréshatárok értékeit kétféleképpen határozhatjuk meg:
-

-

A névleges méret, az alapeltérés betűjele és a tűrésminőségi osztály ismeretében a vonatkozó
táblázatból közvetlenül kiolvassuk a tűréshatár értékeket. Ügyeljünk arra, hogy a táblázatok a
tűréshatár értékeket µm-ben adják meg, a rajzokon elhelyezett tűréstáblázatokba pedig mm-t
kell írnunk. Pl.: az Ø50H8 méret tűréshatárai: 0 és +39 μm, a rajzon a tűréstáblázatba a 0 és a
+0.039 értékeket írjuk.
A tűréstáblázatokban nem található, kevésbé gyakori tűréseket, az azonos névleges méret
csoportba tartozó, hozzá közeli tűrések értékeiből határozhatjuk meg: alapeltérése, néhány
kivételtől eltekintve megegyezik az azonos betűjelű, de más tűrésminőségű tűrés
alapeltérésével, a tűrésmező szélessége pedig az azonos minőségi osztályba tartozó egyéb
tűrések szélességével egyenlő. Pl. a táblázatban nem szereplő Ø65D7 tűrés határértékeit az
alábbi adatokból határozhatjuk meg: Az Ø65H7 tűrés határai 0 és +30 μm, tehát az IT7 osztályú
tűrések tűrésmező szélessége 30 μm. A megadott közeli Ø65D8 mérettűrés alapeltérése 100 μm,
vagyis az Ø65D7 tűrés határértékei +100 μm és +130 μm. A rajz tűréstáblázatába a +0.100 és a
+0.130 értékeket írjuk.

1.3.4. A tűrésezetlen méretek megkívánt pontossága
Az alkatrészgyártás gazdaságossága megköveteli, hogy a tervező csakis azokat a méreteket lássa el
tűrésekkel, amelyeknél a szóródás bizonyos határokon túl a gyártmány minőségét, az alkatrész
szerelhetőségét, ill. cserélhetőségét károsan befolyásolja.
Azokra a felületekre, amelyek nem illeszkednek egy másik munkadarabhoz, tehát a szerelhetőség,
cserélhetőség, vagy működőképesség szempontjai a pontos tűrésértékek megadását nem követelik
meg, nem írunk elő tűrést. A tűrésezetlen méretek névleges mérettől való eltérését azonban, a vitás
esetek elkerülése céljából, ilyenkor is szükséges bizonyos – meglehetősen tág – határok közé
szorítani. A megengedett méreteltérések nagyságát pontossági osztályokba sorolással, szabvány
határozza meg (MSz-ISO 2768-1:1991). A vonatkozó szabvány négyféle pontossági osztályt
határoz meg, emellett a tűrés nagyságát a méret is befolyásolja az alábbi táblázat szerint.
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3 felett

6 felett

30 felett

120 felett

400 felett

3-ig

6-ig

30-ig

120-ig

400-ig

1000-ig

f

finom

 0,05

 0,05

 0,1

 0,15

 0,2

 0,3

m

közepes

 0,1

 0,1

 0,2

 0,3

 0,5

 0,8

c

durva

 0,2

 0,3

 0,5

 0,8

 1,2

 2,0

v

nagyon durva



 0,5

 1,0

 1,5

 2,5

 4,0

1.5. táblázat: Tűrésezetlen méretek megkívánt pontossága
A tűrésezetlen méretek tűrésnagyságát a rajzokon a szabványra utaló felírással lehet megadni. Pl.:
MSZ ISO 2768-f (finom fokozat). Külön előírás nélkül a közepes fokozat érvényes.
1.3.5. A felületi érdesség és a mérettűrés összefüggése
Alacsony tűrésérték csak finom megmunkálással érhető el, az alkatrész tervezésénél ezt figyelembe
kell venni. A tűrésminőség helyes megállapítása a szerkesztő felelősségteljes feladata. A finomabb
tűrésminőség finomabb megmunkálást kíván, ezért költségesebb. Különösen vonatkozik ez a belső
méretekre, ezért tűréspárosításkor (alkatrészek illesztésekor) a furat tűrésminőségét általában
eggyel durvábbra vesszük: pl.: Ø40H7/f6. Általánosságban elmondható, hogy a gépalkatrészek
tervezésekor, (a csatlakozó alkatrészek illeszkedésének megtervezésekor), az egyes
elemek/felületek tűréseinek megválasztása során csak a feltétlen szükséges tűrésfinomságot
alkalmazzuk.
Az 1.6. táblázat a gépipar területén leggyakrabban alkalmazott tűrésosztályokhoz rendeli hozzá a
nevezett tűrésminőség eléréséhez feltétlenül szükséges megmunkálási előírásokat, átlagos
felületérdességi értékeket. A táblázat az ISO illesztési rendszer által megadott közepes
megmunkálási osztály felületi érdesség ajánlását tartalmazza. Tudnunk kell, hogy a vonatkozó
szabványok nemcsak a közepes megmunkálási osztály adatait tartalmazzák, hanem emellett létezik
a finom és a durva felületi érdességi osztály is. Ezeket terjedelmi okokból nem közöljük, a
szabvány táblázatokban megtalálhatók.
Vegyük észre, hogy az egyes tűrésminőségek előállításához szükséges felületi finomság értékek
nemcsak a tűrésosztálytól, hanem az alkatrész névleges méretétől is függnek. Ez természetes, hiszen
a nagyobb névleges méretekhez szélesebb tűrésmező tartozik, a szélesebb tűrésmezőbe tartozó
méretek durvább felületi érdesség mellett is megvalósíthatók.
Szükséges az alaktrészgyártás költségoldalát is vizsgálni. A névleges méretek növekedése az egyes
megmunkálási műveletek időigényét is növeli, különösen a finomabb érdességi tartományokban, a
megmunkálási költségek pedig közel egyenesen arányosak a megmunkálási (gépi) idővel. Emiatt
sem szabad a szükségesnél finomabb felületi érdesség értékeket előírni.
Az 1.6. táblázat adatainak elemzése alapján „ökölszabályként” megállapíthatjuk, hogy az egyes
tűrésosztályokhoz tartozó tűrésmező szélességek és a javasolt felületi érdesség értékek hányadosa
kb. 1/20 … 1/10. Ezen érték betartása esetén a felület megmunkálása nem indokolatlanul költséges,
és a kívánt megmunkálási pontosság elérhető. Az előbbi arányszám mérettartományonként erősen
változik.
Átlagos érdességek ISO tűrésekhez (Közepes fokozat)
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Névleges méret
/mm/
felett

IT5

IT6

3

6

6

10

10

18

18

30

30

50

50

80

80

120

120

180

180

250

250

315

315

400

400

500

IT8

IT9

IT10

IT11

IT12

Átlagos érdesség (Ra) értékei /μm/

-ig
3

IT7

0,2

0,4

0,8
1,6

0,4
0,4

0,8
0,8

1,6
1,6

1,6

3,2
3,2

3,2

6,3

0,8
0,8

1,6
1,6

3,2
3,2

6,3
6,3

12,5

1.6. táblázat: Átlagos érdességek ISO tűrésekhez
1.3.6. A mérettűrések mérése

1.16. ábra: A tömegygyártásban alkalmazott idomszerek
Az ezredmilliméter pontosságú mérésekhez mikrométereket, mérőórákat, nagypontosságú tapintós
műszereket, valamint a megmunkáló központok szerszámgépeibe épített érintésmentes
mérőműszereket használnak. E műszerek kezelése nagy gyakorlatot igényel és a mérés végrehajtása
csak megfelelő környezeti feltételek mellett hiteles. Ezért – különösen a tömeggyártásban – nem a
méret tényleges nagyságát mérik, hanem a méretet összehasonlítják egy idomszerrel (“kaliber”).
Csapok mérésére a villás idomszert használják (1.16. ábra a) része). Az idomszer egyik villája a
felső, a másik villája az alsó határméretre van köszörülve. Az idomszeren fel kell tüntetni a
névleges méretet, a szabványos tűrés jelét és a két határméretet. Az alkatrész mérete akkor felel
meg az előírt tűrésnek, ha a felső határméretre köszörült “jó oldal” rámegy, az alsó határméretre
köszörült “selejt oldal” nem megy rá az alkatrészre. A selejtoldalt piros színnel jelzik.
Furatok mérésére a hengeres idomszert használják (1.16. ábra b) része). A hengeres idomszer
egyik oldala az alsó határméretre készül. Az alsó határméretű oldalnak bele kell férni a furatba, ez a
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“jó oldal”, a felső határméretnek pedig nem szabad belemenni (“selejt oldal”). A hengeres
idomszeren ugyanazok a jelzések vannak, mint a villás idomszeren.
Az idomszerekkel a mérés gyorsan és megbízhatóan végezhető. Nagy előnyük, hogy használatuk
komolyabb szaktudást nem igényel, és gyártás közben is könnyű mérést eszközölni.
1.3.7. A mérettűrések megadása az alakatrészrajzokon
A mérettűrést kétféleképpen lehet megadni:
a)

Tűrésmegadás a határeltérések számértékeivel:

1.17. ábra: Tűrésmegadás a határeltérések számértékeivel
A megengedett eltérés határértékeit a névleges méret után tüntetjük fel, általában a méretszámnál
egy fokozattal kisebb számokkal az 1.17. ábra szerint. A megadott értékek a gépészeti
alkatrészrajzokon mindig mm-t jelentenek. A tűréshatárok a megengedett méreteltéréseket jelentik.
A méreteltérések alapvonalhoz (névleges méret) viszonyított helyzetét az előjellel tüntetjük fel.

1.18. ábra: Tűrésmegadás számértékekkel
Ha a megengedett eltérés az alapvonalhoz képest mindkét irányban azonos, akkor csak egyszer
írjuk ki  előjellel, a méretszámmal egyező nagyságú számmal (1.18. ábra a) rész).
A 0 mérethatár eltérést is ki kell írni előjel nélkül (1.18. ábra: b) rész). Egy irányban határolt
méretet csak a határméretével írunk elő: Pl. max 50, min 80, stb.
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1.19. ábra: Tűrésmegadási példák
A szögek határeltéréseit fokban, percben és másodpercben kell megadni az 1.19. ábra: a) rész
szerint, de a tizedes törtek használata is szokásos.
b)

Tűrésmegadás szabványos ISO jelekkel:

A szabványos ISO tűrést az alapeltérésére és a tűrésnagyságára utaló betűből és számból álló jellel
kell megadni. A jelet közvetlenül a névleges méret után írjuk, a méretszámmal megegyező
nagyságban (1.19. ábra: b) rész és c) rész).

1.20. ábra: ISO tűrések és tűréstáblázat elhelyezése
Az azonos névleges méretű, de szakaszonként különböző tűrésű felületeket folytonos vékony
vonallal választjuk el egymástól, és a méretet mindkét helyen kiírjuk (1.20. ábra: a) része).
A szabványos tűrésekkel megadott méretek számszerű határeltéréseit, a szövegmező mellett
elhelyezett tűréstáblázatban kell megadni (1.20. ábra: b) része). Ha a méretszámok mellett van
elegendő hely, a tűrés határeltérések számértékei az 1.20. ábra c) részén látható módon, a
méretvonalon, a tűrésjel után zárójelben is feltüntethetők. Ebben az esetben nem szükséges
tűréstáblázatot készíteni.
1.3.8. Tűrések összegződése, a méretláncok tűrései
Az alkatrész valóságos méretei sohasem pontosak. Két egymás melletti tűrésezett méret, amely
bizonyos mérethatárok között készülhet el, nemcsak az összméret névleges értékét határozza meg,
hanem annak a tűrését is, vagyis azt már nem írhatjuk elő tetszőlegesen. Amennyiben a kiadódó
méret tűrésének nincs különösebb szerepe, akkor az alkatrész jónak minősül, ha a rajzon megadott
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méreteknek megfelel. Ezért kell a méretmegadáskor ügyelnünk arra, hogy a méretek sora, a
méretlánc nyílt legyen. Bizonyos esetekben azonban megkötéseket kell tennünk a kiadódó méret
tűrésére is, ilyenkor tűréstechnikai számításokat kell végeznünk.
A tűréstechnikai számítások – különösen többtagú méretlánccal rendelkező alkatrészek esetében –
meglehetősen bonyolult, nagy figyelmet igénylő feladatot jelentenek. Itt, a géprajz tárgy keretében,
csak a számítások alapvető összefüggéseit ismertetjük.
Nézzünk meg először néhány alapfogalmat. Az alkatrésznek a rajzon megadott, elkészítendő
méretét összetevő méretnek nevezzük. A helyes méretmegadáskor ügyelnünk kell arra, hogy
mindig maradjon egy olyan méret, amely kiadódik, ez az eredő méret. Ezt a rajzon beméretezni, és
a munkadarabot ennek alapján készíteni nem szabad. Ha azonban azt kell megállapítanunk, hogy az
eredő méret tűrése hogyan alakul, illetve azt kell biztosítanunk az összetevő (tehát elkészítendő)
méretek helyes megadásával, hogy az eredő méret tűrése az általunk kívánt legyen, akkor a
következőkben közölt alapesetek figyelembevételével végezhetjük el a számításokat.

1.21. ábra: Kéttagú, nyílt méretlánc
A legegyszerűbb, kéttagú, nyílt méretlánccal meghatározható alkatrészen három méret
értelmezhető, az 1.21. ábra útmutatása szerint (L1, L2 és L3-mal jelöltük).
A három méret közül bármelyik két méretet megadhatjuk, a harmadik kiadódik. A kiadódó méret
lesz az eredőméret, amelyet vagy két méret összeadásával, vagy pedig két méretből kivonással lehet
meghatározni. (L3 = L1 + L3; L2 = L3 – L1; L1 = L3 – L2).
A számítás során az ABC indexes nagybetűivel (A1, A2; B1, B2, stb.) jelöljük az összetevő
méreteket, kisbetűkkel a tűrésüket (a1, a2; b1, b2, stb.) az eredő méret és tűrésének jele A0a0, B0b0,
stb., függetlenül attól, hogy melyik méretet tekintjük összetevőnek és melyiket eredőnek. Ennek
megfelelően az L1, L2 és L3 méret különböző betűjelet kaphat.
1.3.9. A tűréstechnikai számítások négy alapesete
A könnyebb megértés érdekében a méretvonalaknak csak az egyik végére tettünk nyilat és a méret
kiindulását ponttal jelöltük.
a)

Az eredő meghatározása az összetevők összeadásával

Kérdés: Mekkora lesz A0 méret tűrése a0, ha A1a1 és A2a2 adott?
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1.22. ábra: Az eredő mérettűrés meghatározásának négy esete
Rajzoljuk meg az előbbi tárgyat úgy, hogy a tűréseket is ábrázoljuk. A méret bázisvonalául a
vastagon jelölt felületet választjuk. Az 1.22. ábra a) rész jelöléseivel írhatjuk, hogy
A0 = A1 + A2
A0max = A1max + A2max
A0min = A1min + A2min
a0 = A0max – A0min = a1 + a2
b)

Az eredő meghatározása az összetevők kivonásával

Kérdés: Mekkora lesz B0 méret tűrése b0, ha B1b1 és B2b2 adott?
Bázisfelületnek most a bal oldali felületet választjuk, innen mérhetjük mindkét összetevőt (1.22.
ábra: b) rész).
B0 = B1 – B2
B0max = B1max – B2min
B0min = B1min – B2max
b0 = B0max – B0min = b1 + b2
Ez a két alapeset könnyen érthető és belátható. Kissé több megfontolást igényelnek azok az
alapesetek, amikor nem az eredő szórását akarjuk meghatározni, hanem valamelyik összetevő méret
szükséges tűrését ahhoz, hogy az eredő az általunk megkívánt tűréssel rendelkezzék.
c)

Összetevő keresése összeadással

Kérdés: Mekkorának kell lenni C1c1 és C2c2 méretnek, hogy az eredő az általunk kívánt C0c0 méretű
legyen (1.22. ábra: c) rész)?
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Tehát tulajdonképpen adott az egyik összetevő és az eredő, de mivel a rajzon csak összetevő
méretet adhatunk meg, a másik összetevő szükséges értékét ki kell számítani. A feladat úgy is
megfogalmazható: milyen méretű darabból kell kiindulni ahhoz, hogy a C 1c1 méretet elkészítve a
C0c0 méret megfelelő legyen?
C2 = C1 + C0
C2max = C1min + C0max
C2min = C1max + C0min
c0 = C0max – C0min = c1 + c2
c2 = c0 – c1
d)

Összetevő keresése kivonással

Kérdés: Mekkorának kell lenni D1d1 és D2d2 méretnek, hogy az eredő az általunk kívánt D0d0
méretű legyen (1.22. ábra: d) rész)?
D2 = D0 – D1
D2max = D0max – D1max
D2min = D0min + D1min
d0 = D0max – D0min = d1 + d2
d2 = d0 – d1
Megfigyelhetjük, hogy mind a négy esetben, az összetevők tűréseinek az összege adja az eredő
méret tűrését (tűrésmezejét).
A c) és d) alapesetben – mivel itt az eredő tűrése adott, és az egyik összetevő tűrését keressük – a
tűrések nem megfelelő megválasztása esetén, erre a tűrésre negatív érték is adódhat (tűréshiány).
Ilyenkor a kiinduló adatokat kell megváltoztatni, mert különben az alkatrészek igen nagy százaléka
selejt lesz.
A felírt összefüggések többtagú méretlánc esetében értelemszerűen érvényesek.

1.23. ábra: Többtagú méretlánc
Többtagú méretlánc alkalmazására mutat be példát az 1.23. ábra. Legyen a feladat az ábrán vázolt
alkatrész R(r) méretének meghatározása. Legegyszerűbben úgy oldhatjuk meg a feladatot, hogy
visszavezetjük az a) és b) alapesetekre.
R=A+B–C
1. lépés:

A + B = R’ eredő összeadással
R’max = Amax + Bmax
R’min = Amin + Bmin
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r’ = a + b
2. lépés:

R = R’ – C = (A + B) – C
Rmax = (A + B)max – Cmax = Amax + Bmax – Cmax
Rmin = (A + B)min – Cmin = Amin + Bmin – Cmin
r = (a + b) + c = a + b + c

Látható, hogy a végeredményt az összetevők előjelének figyelembevételével egy lépésben is fel
lehetett volna írni. Az eredő tűrése itt is az összetevők tűrésének összege.
Többtagú méretlánc esetén a tűrések azonos határértékei összeltéréseinek valószínűsége kicsi. A
valószínűség számítás módszereivel meghatározható az n tagú méretlánc egyes elemeinek a
tűréseiből a várható eredő tűrés, ennek részletesebb elemzése azonban meghaladja a tárgy kereteit.
1.4.

A felületi érdesség megválasztásának szempontjai és kapcsolata a tűréssel

1.4.1. A felületi érdesség és a megmunkálás költségeinek összefüggése
A felületi érdesség megválasztása egyike azoknak a feladatoknak, amelyek esetében azonnal
jelentkezik a műszaki és gazdasági szempontok szembenállása. Éppen ezért kíván gondos
mérlegelést a felületi érdesség számértékeinek megfelelő megválasztása, és semmiképpen sem
helyes annak ötletszerű előírása. Az alábbiakban megvilágítjuk, hogy miért teszi költségesebbé a
termelést, az illető alkatrész előállítását a szükségesnél fölöslegesen finomabb (alacsonyabb
számértékű) felületi érdesség előírása:
-

-

-

Fölöslegesen finom érdességi érték előírása esetén előfordulhat, hogy új megmunkálási művelet
beiktatása válik szükségessé ugyanazon a szerszámgépen. Ha az új művelet ugyanazon a gépen
elvégezhető, akkor is hosszabb lesz a megmunkálásra fordított műveleti idő. Pl. a befejező,
nagyoló esztergályozás helyett, vagy mellett be kell iktatni egy finom (simító) esztergályozási
műveletet is az alacsonyabb érdességi értékek elérése céljából.
Ha a szükségessé váló új megmunkálási műveletet csak egy másik szerszámgépen lehet
végrehajtani, szükségtelenül egy másik gépre is fel kell fogni a munkadarabot. Pl. elegendő lett
volna simító esztergályozás, de az előírt fölöslegesen finom felületi érdesség elérése céljából a
munkadarabot meg kell köszörülni, mert az az érdesség már csak köszörüléssel érhető el. A
többszöri felfogás műszaki-technológiai szempontból is hátrányos lehet a helyzettűrések
nehezebb betartása miatt.
Előfordulhat, hogy egy furatot a mérettűrése miatt nem volna szükséges a fúrás után tovább
munkálni, de a fölöslegesen előírt, finom felületi érdesség eléréséért a furat megmunkálás
befejező művelete csak a dörzsárazás lehet. Az új technológia alkalmazása drágítja az alkatrész
előállítását.

Általánosságban, jó közelítéssel elmondható, hogy az eggyel finomabb (felezett) felületi érdesség
érték elérése kb. megduplázza a megmunkálási művelet költségét.
A kérdés másik oldala: a műszaki követelmények, működési feltételek sok esetben szükségszerűen
előírják a finoman megmunkált felületeket. Ilyenkor természetesen a műszaki feltételek az elsők,
nem kockáztatható az alkatrész működőképessége gazdasági szempontok miatt.

1.4.2. A felületi érdesség és a gyártási mód összefüggése
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Ha a tervező nem is írja elő az alkatrész gyártásának technológiáját, mindenképpen figyelembe
veszi a feltételezett gyártási módot. A különböző megmunkáló gépekkel nagyon eltérő felületi
érdesség értékek érhetők el, sőt ugyanazon típusú géppel történő megmunkálás sem vezet minden
esetben azonos eredményre. (Gondoljunk a szerszámgép pontosságára, elhasználtságára, a szerszám
megválasztásának módjára, a szerszám élezettségi állapotára, stb.)
Az egyes forgácsolási eljárásokkal elérhető felületi érdesség értékeket a vonatkozó szabványok és
szakkönyvek táblázatai tartalmazzák. Nyilvánvalóan befolyásolják a felületi minőséget a
megmunkálási/forgácsolási folyamat során alkalmazott, a szerszámgépen beállított előtolás és
fogásmélység értékek. Ezeket a gyártás termelékenységét meghatározó forgácsolási alapadatokat a
gyártástechnológia tárgy keretein belül fogják megismerni.
1.4.3. A felületi érdesség és az anyagminőség összefüggése
A megmunkálási műveletek során elérhető felületi érdesség értékeket az alkatrész anyagminősége,
valamint a munkadarab anyagának hőkezelési állapota is befolyásolja.
A gépalkatrészek gyártására használt különféle szerkezeti anyagok megmunkálási tulajdonságai is
jelentős különbségeket mutatnak. Pl. a könnyűfémek (réz, alumínium, stb.) nem, vagy csak nehezen
köszörülhetők. Az öntöttvasak, különösen a magasabb széntartalmú szürkeöntvények, felülete a
forgácsolás során kráteres lesz, „kiporlik”, ami magasabb érdességi értékeket eredményez. A
lágyacél, vagy szívós anyagok felületei forgácsolás közben „elkenődnek”, ami szintén magasabb
érdességi értéket jelent. (Természetesen megfelelő szerszámválasztással ez a hatás csökkenthető,
vagy kiküszöbölhető.)
A hőkezelési állapot legtöbbször a megmunkálási módokat is különválasztja: pl. magas felületi
keménységű, edzett alkatrészek megmunkálása csak köszörüléssel, vagy különleges keménységű
(kerámia lapkás, esetleg gyémánt) szerszámokkal lehetséges. Ezek a (kis mennyiségű
forgácsleválasztással járó) megmunkálási technológiák automatikusan finomabb felületi érdességet
eredményeznek, tehát indokolt az alacsonyabb érdesség értékek megadása az alkatrészrajzon.
1.4.4. A felületi érdesség és a mérettűrések összefüggése
Alkatrészgyártás során a mérettűrésekkel ellátott felületekre minden esetben szükséges felületi
érdesség előírása is. A felületi érdesség megválasztásának egyik nagyon fontos szempontja, alsó
határa a mérettűrések „teljesíthetősége”, annak a még megfelelő felületi érdességnek az előírása,
amellyel az alkatrész megmunkálás előírt mérettartományon belüli megvalósítása lehetséges.
Természetesen egyéb műszaki szempontok miatt ennél az értéknél általában finomabb értékeket
írunk elő. Gondoljunk elsősorban a siklócsapágyak témakörére, ahol a méretpontosság mellet
ugyanolyan fontos a csúszófelületek alacsony érdességi értéke, mivel a csapágysúrlódás, ezáltal a
súrlódási veszteség, a hőfejlődés, stb. csökkenthető.
Összefoglalásként kimondhatjuk, hogy a szükséges felületi érdességi értékek megválasztásakor
elsődleges szempont a gazdaságosság, amit a műszaki-technológiai feltételek befolyásolnak.
Minden esetben a műszaki-technológiai követelményeknek még megfelelő, legdurvább felületi
érdesség értékeket válasszuk.
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Illesztések

1.5.1. Az illesztések alapfogalmai
A logikai sorrend azt kívánná, hogy a felületek érdességének, valamint mérettűréseinek ismertetése
után térjünk rá az alak- és helyzettűrésekre. Didaktikai szempontok viszont azt teszik célszerűvé,
hogy az alkatrészek mérettűrése után a tűrésezett méretek egymáshoz rendeléséről, más szóval
illeszkedésükről beszéljünk. Tulajdonképpen a tűrések előírásának elsődleges oka az, hogy a
megfelelő tűrésű alkatrészek egymással az általunk (a szerkezet helyes működését biztosító)
elképzelt módon illeszkedjenek.
Két azonos névleges méretű alkatrész egymással összeszerelve lazán, vagy szilárdan illeszkedik.
Az illeszkedés megkívánt jellegét a két alkatrész tűrésének megfelelő előírásával lehet
megvalósítani, ez az illesztés.

1.24. ábra: Az illesztések alapfogalmai
Két azonos névleges méretű alkatrész laza illesztésének a négy tűréshatár olyan előírását nevezzük,
amelyek a legkedvezőtlenebb esetben is biztosítják az illeszkedő felületek közötti játékot. Az
elfogadható mérethatárok (tűrések) előírásából adódóan a játéknak két határértéke van: a
legnagyobb játék (NJ) és a legkisebb játék (KJ). A közepes játék (MJ) fogalmával is
találkozhatunk, ez a legnagyobb és a legkisebb játék számtani középértéke – vagy a tűrésmezők
középértékeinek távolsága (1.24. ábra: a) rész).
A másik alapvető illeszkedési jelleg a szilárd illesztés: ez a tűréshatárok olyan előírását jelenti,
amelyek a legkedvezőtlenebb esetben is túlfedést biztosítanak (1.24. ábra: b) rész). Az előzőek
analógiájára itt is beszélhetünk legnagyobb fedésről (NF), legkisebb fedésről (KF) és közepes
fedésről (MF).
A fenti két illeszkedési alapeset mellett „átmeneti” illeszkedés is létrejöhet. A tűrések úgy is
előírhatók, hogy az azok szerint elkészült alkatrészek egyik méretpárosítás során lazán, másik
méretpárosítás során szilárdan illeszkednek. Ez az átmeneti illesztés (1.24. ábra: c) rész). Itt az NJ
és NF értelmezhető, KJ = 0 és KF = 0. Végeredményben az elkészült alkatrészek ennél az előírásnál
is vagy lazán, vagy szilárdan illeszkednek.
1.5.2. Alaplyuk és alapcsap rendszer
Az előző pontban felsorolt háromféle illesztési jelleg a legkülönbözőbb tűrésértékekkel
megvalósítható. Pl. laza illeszkedést adna a C jelű furat a d csappal, a G furat az f csappal stb. A
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gyakorlatban a háromféle illesztési jelleg megvalósításához csak az egyik alkatrész tűrését
változtatjuk, míg a másik alkatrész tűrése ugyanaz marad.
Azok az illesztések, amelyeknél különböző illeszkedési jellegek megvalósítása érdekében a csap
tűrésértékeinek az előírását változtatjuk (különböző betűjelű csapokat alkalmazunk), a furat
tűrésmezeje pedig végig azonos marad, alkotják az alaplyuk rendszert, azok pedig, amelyeknél a
csap tűrésmezeje változatlan és a furat tűrését változtatjuk, az alapcsap rendszert képezik.

1.25. ábra: Illesztés alaplyuk és alapcsap rendszerben
A fentiek megvilágítására szolgál az 1.25. ábra. Az a) ábrarészen az alaplyuk rendszer szerinti
illesztést láthatjuk. Ahhoz, hogy a különféle illeszkedési jellegeket megkapjuk, a furat méretének
változatlanul hagyásával a csap tűrésmezejének elhelyezkedését változtattuk. A b) ábrarészen a
helyzet fordított: a különböző illeszkedési jellegek megvalósítására ugyanahhoz a csaphoz a furat
tűrésmezejének elhelyezkedését változtattuk.
Megjegyzés: abban az esetben beszélünk illesztésről, ha a névleges méretek mindegyik esetben,
mindkét elemre azonosak. A jelölések a következő pontban ismertetett ISO illesztési rendszerhez
igazodnak.
1.5.3. Illesztések az ISO illesztési rendszerben
Az előzőekben már megismerkedtünk az ISO illesztési rendszernek a mérettűrésekkel kapcsolatos
alapfogalmaival. Elvileg bármely szabványos tűrésű furat párosítható bármely szabványos tűrésű
csappal. Ennek a lehetőségnek a kihasználása azonban sem műszakilag, sem gazdaságilag nem
indokolt.
Az illesztési rendszer a tűréspárok sokaságát azzal is csökkenti, hogy az alaplyuk vagy alapcsap
rendszer alkalmazását előírja. Az alaplyuk rendszerben a furat tűrésmezejének elhelyezkedése
mindig H, az alapcsap rendszerben pedig a csaptűrés jele mindig h. (Műszakilag különlegesen
indokolt esetben szabad csak ettől eltérni.) Így valamelyik elem mérete minden esetben a névleges
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mérethez közel áll, a H jelű furat alsó, a h jelű csap felső tűréshatára ugyanis az alapvonal. Ezek
szerint a „H” jelű furathoz „a … zc” jelű csap, a „h” jelű csaphoz „A … ZC” jelű furat illeszkedhet.
Korábbi ábráinkon láthattuk az „a … zc” csap, valamint az „A … ZC” furat alapeltérések
elhelyezkedésének rendjét. Az alapeltérések elhelyezkedése biztosítja, hogy amennyiben az
alaplyuk rendszerben a „H” jelű furathoz, az alapcsap rendszerben a „h” jelű csaphoz, a „h” ill. H”
előtti tűrésű elemet csatlakoztatunk laza, illeszkedést kapunk, a betűsor végéről választva pedig
szoros illeszkedést kapunk. (A H, ill. h után következő néhány alapeltérés átmeneti illesztést ad.)
1.5.4. Illesztésválaszték
A szabványos tűréseket, mint már említettük, nem szokás minden elképzelhető párosításban
használni illesztésre. Erre egyrészt nincs is szükség, másrészt a méréshez nagyon sok idomszert
kellene raktáron tartani. Az általános gépgyártási gyakorlatban az alább felsorolt tűrések használata
szokásos az IT5 … IT12 minőségekre. (Ez nem zárja ki a műszakilag indokolt egyéb tűrések
használatát.)
Betűjel

Illeszkedés jellege

Használatos tűrésminőség

tágan futó

(IT8) IT9 – IT11

a
b
c
d

A
B
C
D

e

E

könnyen futó

IT8 – IT9

f

F

futó

IT6 – IT8

g

G

szűk futó

IT5 – IT6

h

H

mozgó

IT5 –IT12

j
js

J
JS

toló

IT5 – IT7 (IT9)

K

K

akadó

IT5 – IT7

m
n

M
N

ékelődő

IT5 – IT7

P

P

kötő

IT5 – IT7

R

R

könnyen sajtoló

IT5 – IT7

S

S

sajtoló

IT5 – IT7

u
v
x
y
z

U
V
X
Y
Z

zsugorodó

IT6 – IT7

1.7. táblázat: Szokásos tűrésmezők és jellegük
A csapok szűk tűrési megmunkálása általában könnyebb feladat, mint a furatok ugyanolyan
minőségű megmunkálása; ezért a csap minősítése egy, esetleg két fokozattal finomabb szokott
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lenni. Pl. egy IT8 tűréssel rendelkező furattal egy IT7 tűrésű csapot illesztenek, különösen átmeneti
és szilárd illesztések esetén. Egészen laza illesztéseknél ennek a fordítottja is előfordulhat.
Csapok tűrésválasztéka:
a11, b11, b12, c8, c11, d8, d9, d10, d11, e7, e8, e9, f6, f7, f8, f9, g5, g6, h6, h7, h8, h9, h10, h11,
h12, js5, js6, js7, js8, js9, js10, js11, js12, k5, k6, k7, m5, m6, m7, n5, n6, n7, p5, p6, r5, r6, s5, s6,
s7, t6, u7, u8, x8, z8.
Furatok tűrésválasztéka:
A11, B11, B12, C11, D8, D9, D10, D11, E8, E9, F7, F8, F9, G5, G6, G7, H5, H6, H7, H8, H9,
H10, H11, H12, JS5, JS6, JS7, JS8, JS9, JS10, JS11, JS12, K5, K6, K7, K8, M5, M6, M7, M8, N5,
N6, N7, N8, P6, P7, R7, S7, T7, U8.
A felsorolt tűrésekből kialakított illesztésválasztékot és az illesztésválasztékra vonatkozó tűrések
értékeit a vonatkozó szabványok táblázatai rögzítik.
Az illeszkedés jellegét szokás még a szerelésre, illetve a kapcsolódásra utaló kifejezésekkel is
érzékeltetni. Az 1.8. táblázat ezeket az elnevezéseket, valamint az egyes alapeltérésekhez szokásos
tűrésminőségeket tartalmazza.
1.5.5. Az illeszkedő felületek tűrésmegadása

1.26. ábra: Illeszkedő felületek tűrésmegadása
Az összeszerelt alkatrészek rajzain a furat tűrésjelét a csap tűrésjele előtt, vagy felett kell elhelyezni
az 1.26. ábra szerint. A névleges méretet csak egyszer kell kiírni.
Ha számértékekkel adjuk meg a tűrést, akkor az elem mérete előtt ki kell írni az elem nevét, vagy
tételszámát. A furat mérete mindkét esetben felül van (1.26. ábra b), c)).
1.6.

Alak-, helyzethibák és tűréseik

1.6.1. Általános tudnivalók
A címben szereplő két gyűjtőfogalommal már találkoztunk, a későbbiekben további alcsoportokat is
megkülönböztetünk. A vonatkozó ISO szabvány az összes ide tartozó hibát, illetve azok tűrésezését
együtt tárgyalja, ami érthető, miután az egyes hibafajták nehezen különíthetők el egymástól.
Míg a mérethibák és tűréseik tárgyalásakor a jegyzet adta lehetőségeken belül a teljességre
törekedtünk, ebben a pontban erről le kell mondanunk. Ennek egyik oka, hogy a téma beható
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elemzése olyan gyártástechnológiai és főleg méréstechnikai ismereteket feltételezne, amelyeknek
most még nem vagyunk birtokában, a másik ok pedig a téma terjedelmessége. Ezért elsősorban az a
célunk, hogy a tűrések megadásának géprajzi vonatkozásait ismertessük, és néhány esetben
példákkal illusztráljuk, hogy az előírt tűrésen mit is kell érteni.
Az alak- és helyzettűréseket – hasonlóan a mérettűrésekhez – csak ott írjuk elő ahol ezt a működési
követelmények megkívánják.
1.6.2. Az alak- és helyzettűrések rajzi megjelenítése
A tűrésre vonatkozó adatok tűréskeretbe kerülnek a következő sorrendben:
 a felülethiba, illetve a tűrés rajzjele,
 a tűrés nagysága mm-ben,
 egyes esetekben a bázisvonal(ak), illetve a bázisfelület(ek) betűjele (betűjelei),
 esetleges kiegészítő szöveg a tűréskeret felett vagy mellett.

1.27. ábra: Alak- és helyzettűrések megadása
A tűréskeret minimum két kapcsolódó négyszögből áll. Magassága a rajzfelirat betűméretéhez
igazodik, általában 6…8 mm, hosszúsága szükség szerinti. Az előbb felsorolt elemek
elhelyezkedését, a tűréskeret feliratait mutatja az 1.27. ábra a) része.
A tűréskeretet a baloldalához húzott, nyílban végződő mutatóvonal kapcsolja a tűrésezett elemhez,
ami leggyakrabban a felület kontúrvonala, vagy méret segédvonal. A mutatóvonal, célszerűen, a
tűréskeret valamelyik oldalának meghosszabbítása is lehet. A nyíl iránya a mérés irányát mutatja, és
minden esetben a felületre mutat (1.27. ábra b) része).
A mutatóvonal és a tűrésezett elem méretvonala egymáshoz viszonyított helyzetének meghatározott
jelentősége van:
-

-

Ha az alak-, illetve a helyzettűrés mutatóvonala az elem körvonalához, vagy
méretsegédvonalához kapcsolódik, de a méretvonaltól elválasztva helyezzük el: a tűrés magára
a vonalra, vagy felületre vonatkozik (1.28. ábra a) rész).
Ha szimmetrikus elem esetében a mutatóvonal az elem méretvonalának meghosszabbításában
van: a tűrés a szimmetriatengelyre, vagy a szimmetriasíkra vonatkozik (1.28. ábra b) rész).

www.tankonyvtar.hu

© Bándy, Barta, Nyitrai, Sváb, Török, BME

1. MŰHELYRAJZOK KÖVETELMÉNYEI

-

39

Ha a mutatóvonal a szimmetrikus elem szimmetriatengelyére mutat: a tűrés az összes olyan
elem szimmetriatengelyére, vagy szimmetriasíkjára vonatkozik, amelyeknek ez a közös
szimmetriatengelye, vagy szimmetriasíkja (1.28. ábra c) rész).

1.28. ábra: Példák méret-, alak- és helyzettűrések egyidejű megadására
A tűréskeret első négyszögébe kerülő rajzjeleket az 1.8. táblázat tartalmazza:
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Elemek és tűrések

Tűrésezett jellemzők

Egyetlen
elem

Alaktűrések

Rajzjelek

Egyenesség



Síklapúság



Köralakúság
Hengeresség

Egyetlen elem, vagy

Adott profil alakja

viszonyított elemek

Adott felület alakja

Iránytűrések

Viszonyított
elemek

Párhuzamosság



Merőlegesség



Hajlásszög



Pozíció
Helyzettűrések

Egytengelyűség és központosság
Szimmetria

Ütéstűrések

Radiális / tengelyirányú ütés
Teljes ütés

1.8. táblázat: Alak-és helyzettűrések

1.29. ábra: Alaktűrések mérőszámainak megadása
A tűrésnagyságot mm-ben tüntetjük fel az 1.29. ábra szerint, amely vonatkozhat:
-

Az elem teljes hosszúságára.
A teljes hosszon belül bárhol a törtvonal után megadott szakaszhosszra.
Az elem egy korlátozott, vastag pontvonallal jelölt és beméretezett szakaszára.

Az 1.29. ábra mérőszám megadása értelemszerűen más alak- és helyzettűrésekre is vonatkozik.
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1.30. ábra: Az alaktűrés irányának értelmezése
A tűrés számszerű nagysága a nyíl irányában értendő, de ha a szám előtt  jel van, akkor a
tűrésmező hengeres (1.30. ábra). Az ábrákon a tűréskeret mutatóvonala és a méretvonal helyzete
azt jelzi, hogy a megadott egyenesség tűrés mindkét ábrán a szimmetriatengelyre vonatkozik. Az
1.30. ábra a) részén látható hasáb szimmetriatengelyének egy olyan egyenes hasábon belül kell
elhelyezkedni, amelynek függőleges mérete 0,1 mm, vízszintes mérete pedig 0,2 mm. Az 1.30. ábra
b) részén látható hengeres alkatrész szimmetriatengelyének egy 0,1 mm átmérőjű hengeren belül
kell lennie.
A bázissal kapcsolatban az alábbi ábrázolási kérdések merülnek fel:
-

Hogyan jelöljük a bázisvonalat, illetve a bázisfelületet, hogyan kapcsolódik ez a jel a
tűréskerethez, és mikor kell a bázist azonosító betűvel ellátni?
Milyen eseteket lehet megkülönböztetni a bázisok betűjelének megadási módjaival?

1.31. ábra: A bázis azonosító megadása, valamint kapcsolata a méretvonallal
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A bázisvonal, illetve a bázisfelület jele feketített (esetleg üres) háromszög, amelyhez vékony
vonallal vagy a tűréskeret, vagy az azonosító betűt magába foglaló kis négyzet kapcsolódik (1.31.
ábra). Amikor a két felület közvetlenül összekapcsolható, akkor az a) megoldást alkalmazhatjuk, ha
ennek akadálya van, a b) megoldást kell választani.
A bázis azonosító és a méretvonal kapcsolata ugyanúgy értelmezhető, mint az előzőekben a
tűréskeret mutatóvonal kapcsolódása a méretvonalakhoz (1.31. ábra).
Ezek szerint:
-

A d) ábrán a bázis a megjelölt vonal, vagy felület kontúrja.
Az e) ábrán a bázis az elem szimmetriatengelye, vagy szimmetriasíkja. Ezen az ábrán az is
látható, hogy a bázisjel méretnyilat is helyettesíthet.
Az f) ábrán a bázis a két elem közös szimmetriatengelye.

1.32. ábra: Több bázisjel együttes alkalmazása
Az alkatrészen több bázisjel is alkalmazható, amelyeket az 1.32. ábra szerint lehet a tűréskeretbe
beírni. Az ábra szerinti három változat jelentése:
-

Az a) ábra szerint a két bázis egymástól független, sorrendjük nem fontos.
A b) változat a két betűvel meghatározott közös bázist jelenti.
A c) változat a báziselemek elsőbbségi sorrendjére utal.

1.33. ábra: Alak- és helyzettűrések megadása kiegészítő szöveges utasítással
A tűréskeretben jelzett információk kiegészíthetők szöveggel is. A kiegészítő utasításokat a
tűréskeret fölé, esetleg mellé kell írni. Két példát mutat az 1.33. ábra. Az a) ábrán azt jelezzük, hogy
a síklapúság tűréssel megadott elem eltérése a mértani felülettől csak homorú lehet, a b) ábrán
bemutatott jelölés azt jelenti, hogy az adott pozíciótűrés négy furatra vonatkozik.
Az ábra kapcsán még egy fogalommal megismerkedhetünk: az elméletileg pontos mérettel, amelyet
négyszög keretbe foglaltan adunk meg. A b) ábra jelentése tehát: mind a négy furat tengelyének
olyan 0.1 mm átmérőjű hengeren belül kell lennie, amelynek a tengelye a vizsgált furat elméletileg
pontos helyzetében van. Az elsődleges bázis az A felület, a másodlagos bázis a B felület. Ebben az
esetben a bekeretezett méreteket nem kell mérettűréssel ellátni.
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1.34. ábra: Többszörös és közös alaktűrések megadása
Azonos felületre vonatkozó, különböző alaktűrés előírásokat egymás fölé helyezett tűréskeretben
is meg lehet megadni (1.34. ábra a) rész), több felületre vonatkozó, azonos tűrést pedig lehet egy
közös, szöveggel kiegészített tűréskerettel is jellemezni (1.34. ábra b) része).
Annak a körülménynek az ismételt leszögezése mellett, hogy a témával kapcsolatos ismereteket
nem áll módunkban teljes terjedelemben ismertetni, az előzőekben leírtak értelmezését néhány
példával szeretnénk elősegíteni, főleg a gyakrabban előforduló tűrésezési esetekkel kapcsolatban.
Alaktűrések:

1.35. ábra: Alaktűrések megadása
A leggyakrabban használt alaktűrések megadására mutat példákat a 1.35. ábra.
-

-

Egyenesség tűrés: megadását és értelmezését már az 1.29. ábra és az 1.30. ábra kapcsán
megismertük.
Síklapúság tűrés (1.35. ábra a) része): A felületnek két, egymástól 0,05 mm távolságra lévő
párhuzamos sík között kell lennie.
Köralakúság tűrés (1.35. ábra b) része): A hengeres csap összes keresztmetszete külső
körvonalának két koncentrikus kör között kell lennie. A megadott 0,03 mm tűrésérték a körök
sugarainak különbségét jelenti.
Hengeresség tűrés (1.35. ábra c) része): A henger felületének két egymástól 0,1 mm
távolságban lévő koncentrikus henger között kell lennie.
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Iránytűrések:

1.36. ábra: Iránytűrések megadása
A két leggyakrabban használt iránytűrés megadására mutat példákat a 1.36. ábra.
-

-

Párhuzamosság tűrés: A 1.36. ábra a) része két síkfelület párhuzamosságát írja elő. A
tűrésezett felületnek két egymástól 0,1 mm-re lévő, az A bázisfelülettel párhuzamos sík között
kell lennie. A 1.36. ábra b) részén látható, a külső hengerfelület lelapolásával keletkezett,
tűrésezett felületnek két egymástól 0,1 mm távolságra lévő, és a furat B bázistengelyével
párhuzamos sík közé kell esnie.
Merőlegesség tűrés (1.36. ábra c) része): A henger tengelyének két egymástól 0,2 mm
távolságra lévő, és a B bázisfelületre merőleges párhuzamos sík között kell lennie.

Helyzettűrések:

1.37. ábra: Helyzettűrések megadása
Helyzettűrések megadására mutat példákat az 1.37. ábra.
-

-

Egytengelyűség tűrés: Az egyik leggyakrabban alkalmazott tűrésfajta. Az 1.37. ábra a) részén
látható tűrésezett henger tengelyének az A-B bázistengellyel egytengelyű 0,1 mm átmérőjű
hengeres mezőben kell lennie. A 1.37. ábra b) részén látható nagyobbik kör középpontjának az
A báziskörrel központos, 0,05 mm átmérőjű körön belül kell lennie.
Szimmetria tűrés: A 1.37. ábra c) részén látható horony középsíkjának olyan két egymástól 0,1
mm-re lévő párhuzamos sík között kell lennie, amelyek a báziselem középsíkjához képest
szimmetrikusan helyezkednek el.

Ütéstűrések:
Ütéstűrések megadására mutat példákat a 1.38. ábra.
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Radiális ütés (1.38. ábra a) része):
Az ábrán előírt feltétel szerint a külső hengerfelület
radiális ütése (eltérése) az A furat körül, egy teljes fordulaton belül, a tengelyre merőleges egyik
síkban sem lehet nagyobb 0,2 mm-nél.
Tengelyirányú (homlok) ütés (1.38. ábra b) része): A tűrésezett homlokfelület tengelyirányú
ütése a felület egyik pontjában sem haladhatja meg a 0,1 mm-t az alkatrész B bázis körüli, teljes
körülfordulása esetén.
Teljes ütés: Az 1.38. ábra c) részén ábrázolt lépcsős tengely tűrésezett hengerfelületének
radiális ütése egyik keresztmetszetben sem lehet nagyobb 0,1 mm-nél az A-B bázistengely
körüli, többszöri körbeforgatás alatt. (Az A és B bázis körüli megtámasztás általában
csúcsfuratok körüli forgatást jelent. A mérés végrehajtása a mérőműszer tengelyirányú
mozgatásával történik.)

1.38. ábra: Ütéstűrések megadása
1.7.

Menetes felületek tűrése és illesztése

Az orsómenet és az anyamenet megfelelő összeszerelhetőségét a menetek tűrésével kell biztosítani.
A menetes felületekre vonatkozó illesztésrendszer felépítése hasonló a hosszméretek tűréseinél
tárgyalt ISO rendszerrel.
Tekintettel arra, hogy a gépészeti gyakorlatban alkalmazott menetek leggyakrabban metrikus
élesmenetek, a menetes felületek tűrésezési és illesztési kérdéseit a metrikus élesmenetek példáin
mutatjuk be. A példák más menetekre vonatkozó értelemszerű alkalmazása lehetővé teszi a többi,
ritkábban használt menetfajták tűrésezését.
A tűrésekre jellemző alapeltéréseket (amelyek az alapszelvényhez viszonyított, a tengelyre
merőleges irányban mérhető eltérést jelentenek) betűkkel jelölik, a tűrésnagyságot pedig számmal.
A menetek illesztése lehet:
-

laza,
átmeneti,
szilárd.

A csavarok teljes tűrésrendszerének tárgyalására nincs mód, ezért részletesebben a laza illesztésű
métermenetek tűréseit tárgyaljuk.
A tűrésrendszer magában foglalja:
-

a menetátmérők tűrésnagyságát,
a menetátmérők tűréseinek elhelyezkedését,
a becsavarási hosszak csoportosítását,
a menettűréseket és kiválasztásukat a becsavarási hosszak figyelembevételével.
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1.39. ábra: Metrikus élesmenetek tűrésezése
Az 1.39. ábra a metrikus orsómenet alapszelvényét és a tűrés elhelyezkedését ábrázolja. Az ábrán
szereplő jelölések:
-

es = alapeltérés,
Td = a d méret tűrése,
Td2 = a d2 méret tűrése.

Az orsómenet jellemző átmérőinek alapeltérése 0, vagy negatív érték: d, e, g, vagy h jelű.
Az anyamenet jellemző átmérőinek alapeltérése 0, vagy pozitív érték: E, F, G és H jelű.
A tűrésminőségek választéka a tűrésezett átmérőtől függ, úgymint:
-

orsómenet középátmérő (d2)
orsómenet külső átmérő (d)
anyamenet középátmérő (D2)
anyamenet magátmérő (D1)

7-féle (3,4,5,6,7,8,9 jelű),
3-féle (4,6,8 jelű);
5-féle (4,5,6,7,8 jelű),
5-féle (4,5,6,7,8 jelű).

Az alapeltérések bármilyen variációjából feltétlenül laza illeszkedés adódik, amely a szerelést
megkönnyíti – a menet esetleges kisebb sérülése esetén is. Szükségessé teszi a nagyobb játékot az
is, hogy a kész csavarok galvanikus korrózióvédelmi bevonatolása egyre inkább terjed.
A külső- és a középátmérőhöz más-más tűrés is előírható. A tűrés jelében – megkülönböztetésül a
hosszméret tűrésétől – előre kell írni a minőségi számot és utána az alapeltérést, kétféle tűrés esetén
elöl a középátmérő tűrését tüntetik fel. Néhány példa:
-

M12 - 6h
M12 - 7h 6h
M16 LH - 6g
M16 - 6H
M121 - 6g

www.tankonyvtar.hu

orsómenet, a középátmérő és a külső átmérő tűrése azonos;
orsómenet, a két átmérő különböző tűréseivel;
orsó balmenet, azonos tűrésekkel;
anyamenet, azonos tűrésekkel;
finom orsómenet, azonos tűrésekkel.
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A menet tűrés nélküli megadása – amely az általánosan használt csavaroknál szokásos – 0,35 mm
menetemelkedésig 5H, ill. 6h, ennél nagyobb menetemelkedés esetén 6H, ill. 6g tűrést jelent.
A csavarok becsavarási hossza három csoportra oszlik:
-

S jel:
N jel:
L jel:

kis becsavarási hossz;
normál becsavarási hossz;
nagy becsavarási hossz.

A becsavarási hossz meghatározásának a jelentősége abban áll, hogy a menettűrés a teljes
becsavarási hosszra érvényes. A gyakorlatban ritkán találkozhatunk a becsavarási hossz
megadásával, ugyanis a szabvány előírása szerint a normál becsavarási hossz feltüntetése nem
szükséges, és leggyakrabban ez az eset fordul elő. (Tájékoztatásul: normál menetű csavarok N jelű
becsavarási hossza hozzávetőleg 0.5d …1.8d értékig tart.) Mindig meg kell adni viszont a nagy
becsavarási hosszt, mégpedig a hosszúság mm-ben mért nagyságát, kötőjellel, a tűréshez kapcsolva.
Pl.:
M12 - 7g 6g - 30.
Az illesztést a meneteknél is az anyamenet és az orsómenet törtvonallal elválasztott tűréseinek
előírásával határozzuk meg. Pl.:
M20 - 6H / 5g;
M202 - 6H / 5g 6g.
Eltérően a hosszméretek illesztés rendszerétől, itt az alapeltérések bármilyen kombinációja
alkalmazható, de a vonatkozó szabvány tartalmaz ajánlást.
Az átmeneti illesztésű métermeneteket elsősorban ászokcsavarok ászokmenetére és a hozzá
kapcsolódó anyamenetre alkalmazzák, lényegesen kisebb alapeltérés és minőségválasztékkal (az
anyamenet minden tűrése H; az orsómenet külső átmérője mindig g; a középátmérő alapeltéréseinek
változatai: jh, j, jk, m.)
A szilárd illesztésű métermenet titánnal ötvözött acélból, öntöttvasból, alumínium-, vagy
magnéziumötvözetből készített alkatrészek anyameneteivel párosítható, acél orsómenetekhez
(elsősorban ászokcsavar) alkalmazzák. Az orsómenet külső átmérőjére az alapeltérés e vagy c lehet,
a középátmérőre n, p vagy r. Az anyamenet minden esetben H.
A menetek átmeneti és szilárd illesztésének előírásával viszonylag ritkán találkozunk.

1.8.

Fogaskerekek műhelyrajza

A Műszaki Ábrázolás I. BSc jegyzet kiegészítéseként néhány dolgot még pontosítunk a
fogaskerekek műhelyrajzai témában.
A műhelyrajzon tulajdonképpen a fogazás előtti állapotában ábrázoljuk a keréktestet, de a fogakat
jelképesen megrajzoljuk. A fogazat – rajzon meg nem adható - további adatait adattáblázatban
foglaljuk össze, amely a fogazatra jellemző összes méretet és azok tűréseit – a vonatkozó
szabványban meghatározott pontossággal – tartalmazza.
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1.40. ábra: Fogaskerék adattáblázat
Példaként az 1.41. ábra baloldali részén egy hengeres, egyenes fogú fogaskerék műhelyrajzát
láthatjuk a mérethálózattal. Az 1.41. ábra jobboldali rész pedig egy kúpkerék rajzát mutatja.
Mindkét ábrán csak a fogazat kialakításával kapcsolatos méreteket tüntettük fel.

a)

b)

1.41. ábra: Hengeres- ill. kúpfogaskerék műhelyrajza
Az 1.42. ábra a csiga és csigakerék fogazatára vonatkozó méreteket mutatja be.
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1.42. ábra: Csiga és csigakerék méretei műhelyrajzon
A lánckerék műhelyrajzán az egyes méreteket az ábrán, más adatokat pedig az adattáblázatban
adunk meg. Az 1.43. ábra mutatja azokat a méreteket, amelyeket a rajz ábrarészén kell megadni. A
lánckereket tengelyirányú metszetben kell ábrázolni.

1.43. ábra: Lánckerék műhelyrajza
1.9.

Rugók műhelyrajza

A Műszaki Ábrázolás I. BSc jegyzet kiegészítéseként néhány dolgot még pontosítunk a rugók
műhelyrajzai témában.
A rugó jelleggörbéje a rugóerő és az alakváltozás összefüggését mutatja.
A nyomórugó jelleggörbéjén a következő adatokat kell megadni:
-

a rugó terheletlen hossza: L0,
a rugó hossza a megengedett maximális Fmax próbaterhelés alatt: Lmin,
esetlegesen adott F1 és F2 erőkhöz tartozó rugóhosszak: L1 és L2 (ez akkor szükséges, ha a
rugómerevséget – az egységnyi alakváltozáshoz tartozó erőt – ki kell számítani).

A legnagyobb mérhető rugóerőt olyan rugóhosszra célszerű megadni, amelynek menetei között
hidegen alakított rugó esetén min. 0,1d, melegen alakított rugó esetén min. 0,2d hézag marad.
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a)

b)

1.44. ábra: Nyomórugó a) és torziós rugó b) műhelyrajza rugódiagrammal
Az 1.44. ábra a) része egy zárt végű, köszörült felfekvő felületű, hengeres nyomó csavarrugó
műhelyrajzát mutatja be. Amennyiben nem szükséges a rugódiagram megrajzolása, akkor a
hosszméretek közül csak az L0-t kell megadni. A rugó külső átmérője helyett a belső átmérő is
megadható, attól függően, hogy szerkezeti szempontból melyik a lényegesebb méret.
A húzórugó műhelyrajzán a végződések pontos kialakítását meg kell rajzolni és be kell méretezni.
Az 1.44. ábra b) része a torziósrugó műhelyrajzát mutatja meg. Itt a rugódiagram a nyomaték és
elfordulási szög összefüggését adja meg.
A rugók műhelyrajzát szabályozó szabványban egyéb, ritkábban előforduló rugók műhelyrajza is
megtalálható (spirálrugó, tányérrugó, lemezrugó), ezekre itt nem térünk ki.

1.10. Hajlított lemezalkatrész rajza
A lemezalkatrészek előállításának egyik gyakran használt módja a hajlítás. A műhelyrajz itt is a
kész alkatrészt mutatja be, de a gyártás megkönnyítéséhez a hajlítás előtti állapotot – a síkba terített
alakot – is megadjuk. A kiterített alak méreteinek meghatározása ugyanis számításigényes munka,
amely a tervezés ill. szerkesztés folyamán könnyebben elvégezhető, mint gyártóműhelyben. Több
számítógépes tervezőrendszer rendelkezik is olyan funkcióval, amely a 3D modell felhasználásával
elkészíti a kiterített alakot.
Nézzük meg az ábrán látható hajlított lemezalkatrész rajzát és annak sajátosságait. Az 1.45. ábra
felső részén található a hajlított alkatrész elöl- és oldalnézete, alatta pedig a kiterített alak, amelyre a
kiterítés jelével H is utalhatunk. A kiterített alakon vékony kétpont vonallal jelöljük a hajlítási
éleket.
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1.45. ábra: Alkatrész kiterített rajza
A mérethálózat felépítésénél a következő két alapelv érvényesül:
-

minden méretet csak egyszer adunk meg (vagy zárójelben a tájékoztatásul a kiadódó méreteket),
azon a nézeten adjuk meg az alkatrész méretét, ahol az a készítéshez szükséges.

Így az eddigiektől eltérően az elöl- és oldalnézeten nem szerepel az alkatrész alakjának
meghatározásához szükséges összes méret, hanem csak azok, amik a hajlítás elkészítéséhez
szükségesek: lekerekítések (R6, R3), a hajlítás szöge (90°), és az ahhoz tartozó hossz (37,2).
Szerepelhetnek még olyan méretek, amik funkcionálisan fontosak (30, 38, 26, 12). Ezek a méretek a
kiterített alakon megadott hajlítási élek alapján kiadódnának, ezért ott csak tájékoztatásként
zárójelbe téve adjuk meg azokat (31, 16, 102).
A vetületi nézeten szerepelhetnek még olyan kialakítások is, amik a kiterítésen nem. Ha például
fontos lenne, hogy az O10 furatok a hajlítás után egytengelyűek legyenek, akkor azt a kiterítésen
nem, csak a vetületi rajzon adnánk meg a hozzátartozó méreteivel együtt. Ezáltal elérhető, hogy a
hajlítás után végzett furatkészítés az egytengelyűséget biztosítsa. Gazdaságosabb azonban, ha az
utólagos megmunkálás elmaradhat, amit megfelelő mérettűrés választásával érhetünk el.
Amennyiben nem biztosítható, hogy a vetületek és a kiterített nézetek egy lapra kerüljenek, akkor
erre szövegesen hivatkozunk: „Kiterített nézet a 2/2 lapon”. Ebben az esetben a vetületek az 1/2
lapon szerepelnek, és a két lap rajzszáma megegyezik.

1.11. Rajz ellenőrzés
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Az eddigi fejezetekben a konstrukciós munka műszaki ábrázolás tárgykörébe sorolható
eszközrendszerét ismertettük. Terjedelmi korlátok miatt elsősorban a szabályok ismertetésére, és
tipikus példák bemutatására szorítkoztunk. A mérnöknek tudatában kell lennie, hogy az általa
elkészített munka általában nem saját felhasználásra készül, hanem sokak kezébe, ill. szeme elé
kerül. E részben arra szeretnénk ráirányítani a figyelmet, hogy a mérnök a jó műszaki
kommunikáció érdekében milyen igénypontokat támasszon saját ábrázolási technikájával szemben,
hogyan tudja ellenőrizni azt, és milyen módszerekkel tudja megérteni, elemezni, átvenni, korrigálni
vagy továbbfejleszteni mások munkáját.
A témát legjobb az ellenőrzés oldaláról megközelíteni, mely, mint látni fogjuk, az aktív munka
része kell, hogy legyen. A gyakorlatban előforduló, műszaki okokra visszavezethető hibák jó része
a geometriai jellemzőkkel és az ábrázolással összefüggésben merül fel és minden további szakmai
ismeret nélkül, pusztán a műszaki ábrázolásban való kellő jártasság birtokában
kiküszöbölhető!
Az alábbiakban példaként néhány, a rajzkészítés során érvényesítendő önellenőrzési elvet, ill.
technikát ismertetünk.
Első alapelv: a munkát rövid szakaszonként vagy időközönként ellenőrizzük, nehogy az
elkövetett hiba folyományaként nagy mennyiségű munka vesszen kárba.
Második alapelv: az ellenőrzést más módszerrel végezzük, mint amit az aktív munkaszakaszban
alkalmaztunk.
Harmadik alapelv: az ellenőrzést elsősorban annak a felhasználónak a szemszögéből végezzük,
akinek a vizsgált munkarészben közölt információra a leginkább szüksége van.
Egy alkatrészrajz ellenőrzése során az alapvető szabályok és formai követelmények áttekintését
követően (pl. nézetrend, tengelyvonalak, szimmetriavonalak megléte, vonaltípusok, és vastagságok
helyes használata stb.) az egyik legfontosabb követelményt, a rekonstruálhatóságot kell
megvizsgálni. Ezt jó, ha két lépcsőben végezzük:
-

maga az elkészített rajz a benne lévő információk alapján egyértelműen megszerkeszthető
legyen;
maga az alkatrész az ábrázoltak alapján egyértelműen rekonstruálható legyen.

Az első szempont teljesülése nem vonja maga után a második szempont teljesülését, de jó
ugródeszka az ellenőrzéshez. Erre mutat példát az 1.46. ábra, ahol az alkatrész két nézete
megszerkeszthető, de az alkatrész alakja nem egyértelmű: ha a nem látható éleket is jelölnénk (és
méreteznénk!), akkor sem tudjuk, hogy az E pont a C vagy a D magasságában van (a csúcspontok
az eredeti rajzon nincsenek betűzve, csak magyarázatképpen jelöltük be). Megjegyezzük, hogy a
3D-s CAD rendszerek általában sok fogódzót, és automatizmust tartalmaznak a fenti két feltétel
együttes teljesüléséhez és vizsgálatához, ám a végleges alkatrészrajzok elkészítéséhez többnyire
manuális módosítások és kiegészítések szükségesek, melyek során számtalan hibát elkövethetünk a
fenti elvek rovására.
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1.46. ábra: Rajzilag megszerkeszthető, de valóságban nem rekonstruálható alkatrész
A megszerkeszthetőség egy magasabb szempontja a jól meghatározott geometria. Kerülni kell pl.
az olyan méretmegadásokat, amelyek alapján kis szögben metsződő egyenesek vagy körök
metszéspontjait határozzuk meg: pl. 180°-hoz közeli tompaszögű háromszög három oldalának
megadása, „lapos” derékszögű háromszög átfogójának és hosszabbik befogójának megadása, vagy
ugyanezen háromszög kisebbik hegyesszögének és rövidebbik befogójának megadása, kis szögben
metsződő egyenesek vagy ívek közé lekerekítés megadása stb.
A mérethálózatot három alapvető szempont szerint építhetjük fel: funkcionális szempontból,
gyártási szempontból és ellenőrizhetőségi szempontból. A gyártmánytervező természetesen
alapvetően a funkcionális szempontok szerint méretez. Kötelessége azonban megvizsgálni a másik
két szempontot is és amennyiben ez nem megy a funkció rovására, akkor a másik két szempont
figyelembevételével dolgozik.
A méretmegadásnál ne felejtsük el, hogy a rajzi nézeteken, metszeteken megadott méretek és a
modell megfelelő méretei között elvi eltérés lehet, mely a rekonstruálhatóságot ritkán befolyásolja,
ám a modell vagy a rajz módosításakor nem kívánt mellékhatások jelentkezhetnek. Erre mutat
példát az 1.47. ábra, amelynél az egyszerűség kedvéért csak síkbeli alakzatból indultunk ki. Egy
derékszögű csúccsal rendelkező alkatrész csúcsából kiinduló, az oldalakkal párhuzamos méreteket
látunk. Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy a méretek nem látható bázispontja egy-egy
rögzített pont. Mi történik, ha a csúcsot letöréssel látjuk el?
Ha mindkét méret az oldal-egyenesek metszéspontjához volt kötve, akkor a méretek nem
változnak, de a méret-segédvonalak nem létező kontúrpontból indulnak ki (ábra jobb felső részlet).
Ha valamelyik méret oldal-végponthoz volt kötve, akkor sarokponthoz kapcsolódik, de vagy
elferdül, és értelmetlenné válik (1.47. ábra bal alsó részlet 70,18mm-es mérete), vagy „kerülendő”
méretmegadás lesz belőle (45mm-es méret). Amelyik méret az oldal-egyeneshez kapcsolódott, az
továbbra is „helyes” marad (1.47. ábra jobb alsó részlete). Hasonlóan végiggondolhatjuk, hogy mi
történik a méretekkel a fenti három esetben, ha azok vízszintes és függőleges irányhoz kötöttek

© Bándy, Barta, Nyitrai, Sváb, Török, BME

www.tankonyvtar.hu

54

MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS II.

(koordináta-méretek), vagy ha a sarokletörés helyett az egyik téglalap-oldalt elferdítjük (a
téglalapból trapéz lesz).

1.47. ábra: Méretek eltérő értelmezéséből származó mellékhatások utólagos sarokletörésnél
A fenti probléma „manuálisan” készített rajzoknál nem jelentkezik, azonban CAD-rendszerekben
kellemetlen meglepetéseket okozhat.

1.48. ábra: Egyszerű, sík alkatrész mérethálózatának méretválasztéka
A mérethálózat felépítésével összefüggő (hiba) lehetőségek számának érzékeltetésére ismét csak
egy 2D-s példát mutatunk be. Az 1.48. ábra bal oldala egy két egymáshoz kapcsolódó egyenes
szakaszból álló, aszimmetrikus alkatrészt mutat. Ha csak „létező” pontok és egyenesek távolsága
vagy szöge adható meg, akkor a következő méretek közül választhatunk tetszőlegesen hármat: a, b,
„c”, ma, mb, γ, tehát a kombinációk száma 20. Ha a megadható méretek közé hozzávesszük az
egyenes szakaszokkal párhuzamos irányban mérhető méreteket (az ábrán a’, a'', b’ és b''), melyek
mérhető vagy funkcionális méretként egyaránt fontosak lehetnek, akkor a kombinációk száma
120. Érdemes kiszámolni, hány lehetőségünk lesz, ha az 1.48. ábra jobb oldala szerint a harmadik
éllel kiegészítjük az alkatrészünket, és a választható méretek halmaza bővül az mc, α, β, ill. c’, c''
www.tankonyvtar.hu
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méretekkel (az α, β, γ kombinációt ne felejtsük el kihagyni). Ebben az esetben a tervező
remélhetőleg talál egy olyan méret-együttest, mely funkcionális, gyártási és ellenőrzési
szempontból is ideális.
Az alkatrészrajzok további ellenőrzése már a kapcsolódó alkatrészek és beépítés jellege alapján
történhet, de ezt már csak az egész berendezés vagy részegység ellenőrzéséhez kapcsoltan tudjuk
elvégezni. Ennek forrása a berendezés törzsrajza és – amennyiben már kész dokumentációt
ellenőrzünk – a berendezés vagy részegység összeállítási rajza. Ez utóbbi teljes körű ellenőrzése
csak a törzsrajz (vagy azzal egyenértékű más dokumentáció) és a nem szabványos alkatrészek
műhelyrajzainak birtokában történhet.
Az összeállítási rajz ellenőrzésének is van egy formális része (ábrázolási szabályok betartása,
tételek egyértelmű azonosíthatósága, jelölése, darabszáma, a tételjegyzéki adatok hiánytalansága,
szabatossága, egységessége, fő, befoglaló és funkcionális méretek, szélső helyzetek feltüntetése,
szöveges utasítások elhelyezése, stílusa, változtatások jelölése stb.), melyet követően az alábbi
kérdéseket érdemes megvizsgálnunk:
-

a berendezés valamennyi alkatrészének beépülési helye és helyzete egyértelmű-e?
a párosított alkatrészek csatlakozása korrekt-e?

Az első szempont teljesülése megint csak nem vonja maga után a második szempont teljesülését: a
megfelelő helyzetbe rajzolt alkatrész csatlakozásai lehetnek hibásak.

1.49. ábra: Példa az állatorvosi lóra: lépcsős csap beépítés, amely minden szempontból hibás
A csatlakozások vizsgálata – a műszaki ábrázolás szintjén – három feltételt érint: illeszkedő
méretek megfelelősége, kívánt elmozdulási szabadságfokok megléte és a szerelhetőség. E
feltételek vizsgálatának módszertana és példái meghaladják a jegyzet terjedelmét, ehelyütt csak egy
primitív példát mutatunk be (1.49. ábra), amelynek lépcsős csapja egyik feltételt sem teljesíti. Az
érthetőség kedvéért az ábrán lévő két alkatrész összes méretét megadtuk, ami összeállítási rajzon
nem szükséges, törzsrajzon is elegendő lenne a funkcionális méretek és tűrések megadása.
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A csap két koncentrikus, hengeres palástfelületén is illesztett, ami túlhatározottságot jelent a
tengelyre merőleges elmozdulások korlátozása szempontjából: a tényleges méretek szerint a
véletlentől függ, hogy a csapot a nagyobbik átmérő vagy a kisebbik átmérő „vezeti”. A csap
tengelyirányban befelé vállal van megtámasztva, azonban „kifelé” elmozdulhat, tehát
szabadságfoka túl nagy. Kellő mértékű kihúzását az agyrész beszögellése megakadályozza, tehát
nem szerelhető. A kötelező lekerekítések és él-letörések hiányát nem részletezzük. Megjegyezzük,
hogy a fejlett CAD-rendszerek a fenti ellenőrzéseket is magas fokon segítik.
Az ellenőrzés további szakaszában visszatérünk az alkatrészrajzok szintjére és végrehajtjuk (más
által készített terv esetén javasoljuk) a kellő változtatásokat. A szerelhetőség biztosítása általában a
kialakítás változtatásával lehetséges, esetenként méretváltoztatás is elégséges. A szabadságfok
csökkentése ritkán méretváltoztatással is megoldható, általában új alkatrész beépítése szükséges (pl.
rögzítő gyűrű). Az illeszkedő méretek hibái zömmel méret- vagy tűrésváltoztatással
kiküszöbölhetők. A felületi érdességek ellenőrzésénél célszerű az a módszer, hogy ezeket a
csatlakozó funkcionális méret részének tekintjük, és méret-csatlakozásokkal egyidejűleg vizsgáljuk.
Az egymáson felfekvő felületek érdességét ajánlatos összehangolni akkor is, ha azok nem
illesztettek vagy egymáson üzemszerűen elmozdulóak. Gyakori a felület-átmenetek (élek) nem
kívánt találkozása. Az ezzel kapcsolatos két szabály:
-

konvex élnél általában él-letörést, ritkábban lekerekítést, konkáv élnél szinte kizárólag
lekerekítést alkalmazunk;
vállas tengely és agy csatlakozásánál (vagy két-két egymással szöget bezáró síkfelülettel
illeszkedő alkatrész csatlakozásánál) a konkáv él lekerekítési sugara mindig legyen kisebb, mint
a konvex él lekerekítési sugara vagy él-letörése.

Az ellenőrzés következő szintje a több alkatrész csatlakozásából adódó problémák feltárása. Ilyen
pl. az alkatrészek csatlakozó, tűrt méreteinek kombinációiból származó tűréshiány, mely szerelési
vagy funkcionális problémákat okoz. Ilyen esetekben alkalmazható a helyszíni összefúrás,
összejelölés utáni készre-munkálás, összeválogatás stb. előírása, melynek értelemszerűen az
alkatrészrajzon és az összeállítási rajzon is meg kell jelenni. Ugyanebben a problémakörben
kaphatnak szerepet a helyzettűrések, melyekkel mind az alkatrészrajzok, mind az összeállítási
rajzok kiegészíthetők. Külön figyelmet érdemel a több darabból összehegesztett alkatrészek
csatlakozó méreteinek és megmunkálási ráhagyásainak elemzése. Az ehhez tartozó ökölszabály:
az összehegesztendő alkatrészek csatlakozó méretei általában illesztettek („belső” csatlakozó
méretek, az illesztés fokozata durva), a „külső” csatlakozó méretek ráhagyással készülnek, ezek
készre munkálását tűrését a hegesztési rajzon írjuk elő.
A konstrukció elemzésének további szintjei általában már meghaladják a műszaki ábrázolás
eszközrendszerét, ezért a gépelemek, mechanika, technológia és konstrukciós szaktárgyak
keretében kell rá visszatérni.
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2. A leggyakrabban alkalmazott kötőelemek ábrázolása
2.1.

Csavarok, csavaranyák, alátétek

2.1.1. A csavarkötésekről általában
A gépészeti szerkezetek leggyakoribb oldható kötésmódja a csavarkötés. Minden csavarkötésben
szerepel egy orsómenet és egy anyamenet. Az orsómenetet rendszerint egy hengeres rúdon alakítják
ki, amelyet a különböző műszaki célok megvalósításához más-más kialakítású fejjel látnak el. A
szabványosított csavarfajták száma több száz.
Az anyamenetet egyes esetekben abba az alkatrészbe vágják bele, amelyhez valamit erősíteni
akarnak – többnyire azonban az anyamenetet is külön szerkezeti elemben, a csavaranyában alakítják
ki. A csavaranyák szintén sokféle változatban készülnek.
A csavarkötés esetleges harmadik eleme az alátét, amelyet főleg a gyakran oldott csavaranya alá
szerelnek. Az acél alátétek lágyacélból készülnek, a csavarfej alatti felfekvő felület egyenetlenségeit
áthidalják.
A nagyszámú csavar, csavaranya és alátét közül csak néhányat ismertetünk: azokat, amelyekkel az
általános gépészeti gyakorlatban leggyakrabban találkozunk. Az egyes elemeket nem mindig különkülön soroljuk fel, hanem olyan kombinációkban összeszerelve ábrázoljuk, ahogy azokat
leggyakrabban alkalmazni szokták.
2.1.2. A csavarok, csavaranyák és alátétek kivitele
A csavarkötés elemei különböző méret-, alak- és helyzettűrésekkel, felületi érdességgel készülnek.
Az alkalmazott gyártástechnológiától függetlenül háromfajta pontossági fokozat van, amelyet A, B
és C betűkkel jelölnek. (Megjegyzés: a korábbi szabványok a háromféle minőséget római
számokkal (I, II és III) jelölték, ezzel a jelöléssel még ma is gyakran találkozunk.) Az A a
legfinomabb, a C a legdurvább minőséget jelzi. Az újabban megjelenő szabványokból az a
tendencia olvasható ki, hogy az A és B pontossági fokozatot sok esetben összevonják, és a kisebb
méretű elemek A, a nagyobb méretűek B pontossági fokozattal készülnek.
2.1.3. A csavarok, csavaranyák és alátétek anyagai és azok jelölése
A csavarkötéstől bizonyos szilárdsági tulajdonságokat kell megkövetelni. A tapasztalat szerint az
alapanyag minőségi jellemzői nem azonosak a kész csavar vagy csavaranya minőségi jellemzőivel.
Ezért már régebbi törekvés, hogy a csavarok és csavaranyák anyagmegjelölésében nem a konkrét
anyagot adják meg, hanem a kész elem szilárdsági jellemzőire utaló minőségi jelet. A gyártó
többféle alapanyagot használhat fel ugyanolyan minőségi jelű csavarhoz vagy csavaranyához,
amelyek mindegyike biztosítja azokat a tulajdonságokat, amelyekre a jel utal.
A csavar anyagminőségi jelében két szám szerepel, amelyek egymástól ponttal vannak elválasztva.
Az első szám a csavar N/mm2-ben (MPa) kifejezett szakítószilárdságának századrésze, a második
szám pedig a folyáshatár és a szakítószilárdság hányadosának tízszerese.
Így pl. egy 500 N/mm2 szakítószilárdságú és 300 N/mm2 folyáshatárú csavar anyagminőségi jele:
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Az anyagminőségi jelből ezek szerint két fontos jellemző adódik, a szakítószilárdság és a
folyáshatár. Az utóbbi a két szám szorzatának tízszerese. (A látszólag indokolatlanul bonyolultnak
tűnő anyagjelölési módszer a korábbi mértékrendszerről az SI rendszerre való átállás
következménye.)
A csavaranya anyagminőségi jelében annak a N/mm2-ben kifejezett vizsgálati feszültségértéknek a
századrésze szerepel, amilyen szilárdságú csavarral az csavaranya egyenszilárdságú kapcsolatot tud
létesíteni. (Ez azt jelenti, hogy a csavaranya menetei nem nyíródnak le az orsó elszakadása előtt.)
Amennyiben a csavaranya magassága kisebb, mint a menetátmérő 60%-a (m < 0.6d), akkor az
anyagminőségi jele elé egy 0-t kell írni.
A csavarorsó szakítószilárdsága nem lehet kisebb, mint a csavaranya vizsgálati feszültsége.
A csavarok anyagminőségi jelei a következők lehetnek:
3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 6.6; 6.8; 6.9; 8.8; 10.9; 12.9; 14.9.
A csavaranyák anyagminőségi jelei:
4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 (ill. 04; 05 stb.).
A csavarkötésben, vagy a csavarbiztosításban használt alátétek pontos anyagminőségét, a tervezés
során, nem kell előírni. Elegendő információ szerepel az egyes alátétek megnevezésében (pl. acél
alátét, stb).

2.1. ábra: Csavarok és csavaranyák anyagminőségi jelének feltüntetése
A csavarokon és a csavaranyákon jól láthatóan fel kell tüntetni az anyagminőségi jelet. A 2.1. ábra
a) részén a hatlapfejű csavar beütött, vagy domborított anyagjeleit láthatjuk. A jelölés (esetünkben
8.8) megtalálható a csavarfej homlokfelületén és oldallapján, valamint a csavarszár véglapján is. A
csavarfej véglapján legtöbbször a gyártómű jelét is megtaláljuk.
www.tankonyvtar.hu
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A 2.1. ábra b) része egy 10.9-es anyagminőségű belső kulcsnyílású csavar, a 2.1. ábra c) része egy
hatlapú anya 8-as anyagjelét mutatja. Szereléskor ügyeljünk arra, hogy kritikus helyeken, csak
anyagminőségi jellel ellátott kötőelemeket használjunk.

2.2.

Csavarfajták és csavarkötések

2.2. ábra: Csavarkötés hatlapfejű csavarral és hatlapú anyával, valamint acél alátétek
A leggyakrabban alkalmazott csavarfajta a hatlapfejű csavar, amelyet általában hatlapú csavaranyával és alátéttel szerelnek. A 2.2. ábra a csavarkötést összeszerelt állapotban ábrázolja. Az ábrán
az M16x60 mm méretű hatlapfejű csavar (1. tétel) az M16 méretű, hatlapfejű anya (2. tétel) és acél
alátét (3. tétel) segítségével fogja közre a 14 és 16 mm vastagságú lemezeket, amelyekbe az M16-os
csavar számára 18 mm átmérőjű furatokat fúrtak.
A beépített hatlapfejű csavar B pontossági fokozatú. A B pontossági fokozatú csavarok csavarorsó
végződése 45-os sarokletöréssel készül, míg a C pontossági fokozatú csavarok esetében az egyenes
végződés is megengedett. (A különbséget megfigyelhetjük a későbbi ábrákon is.) A csavaranya
rajzából a pontossági fokozat nem derül ki, az alkalmazott alátét ugyancsak C pontossági fokozatú.
A 2.2. ábra jobb oldalának a) része a C, a 2.2. ábra jobb oldalának b) része pedig az A és B
pontossági fokozatú alátétet mutatja.
A kötőelemek jellemző méreteit a szabványos megnevezésük tartalmazza. A 2.2. ábra csavarkötése
M16x60 méretű hatlapfejű csavart tartalmaz. Az M16 menetméret és a 60 mm szárhosszúság a
hatlapfejű csavar két jellemző mérete.
A menethosszt külön nem kell feltüntetni, mivel azt a vonatkozó termékszabvány az átmérőtől és a
szerkezeti hossztól függően meghatározza.
A csavarokat mindig a menetméretnél nagyobb furatba szerelik. A vonatkozó szabvány egy
csavarmérethez háromféle lehetőséget ad (finom-, közép- és durva fokozat). A számszerű értékeket
a vonatkozó szabványok táblázatai tartalmazzák.
A csavart, csavaranyát és alátétet a következő jellemzőkkel kell meghatározni:
-

alak megnevezése;
pontossági fokozat (a C pontossági fokozatot nem kell jelölni);
főméretek;
szabványjel;
anyagminőségi jel;
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(esetlegesen egyéb követelmény pl. felületvédelem, hőkezelés).

Fentiek alapján a 2.2. ábra csavarkötését ábrázoló összeállítási rajz tételtáblázatában az elemek
megnevezése az alábbi lehet:
1. Hatlapfejű csavar: ISO 4016 - M1660 – 4.6
2. Hatlapú csavaranya: ISO 4034 - M16 – 4
3. Acél alátét: MSZ 2200 - M16 (anyagjel nélkül).
A megnevezés szabványos sorrendje nem mindig követi az összeállítási rajz egyes rovatait, ott a
kitöltés értelemszerűen történik. Az alakra vonatkozó – rendszerint több szóból álló – megnevezés
rövidítése megengedett, a rövidített megnevezéseket szabvány írja elő. Az alátétet annak a csavar
menetének a méretével határozzuk meg, amelyhez használják.
A hatlapú csavaranyák készülnek a normál anyamagasságnál kisebb és nagyobb magassággal is. A
normálistól eltérő méret a megnevezésben is szerepel, pl.: Hatlapú alacsony csavaranya.

2.3. ábra: Csavarok beépítési hossza
Mint már említettük, a csavarok hasznos menethossza szabványosítva van. Ebből következik, hogy
az adott hosszúságú csavarral nem lehet tetszőleges közrefogást megvalósítani. A csavar hosszát
úgy kell megállapítani, hogy összeszerelt állapotban meglegyen egy bizonyos biztonság (2.3. ábra).
Nyilvánvaló, hogy egy csavarhoz egy minimális és egy maximális közrefogás tartozik (K min és
Kmax). A Kmin-nál kisebb közrefogást ún. tövigmenetes csavarral lehet megvalósítani. A 2.4. ábra a)
része a hatlapfejű csavar tövigmenetes változatát mutatja be.
A fejescsavar helyett egyes esetekben ún. ászokcsavart alkalmaznak, főleg ha a csavarkötést
sokszor kell bontani, vagy pedig átmenő csavar elhelyezésére nincs lehetőség.
Az ászokcsavar mindkét végén menettel ellátott orsó (2.4. ábra b) rész), amelynek egyik végét az
anyagba vágott menetes furatba csavarjuk be. Az ászokcsavar kétfajta kivitelben készül: az 1. típus
szárátmérője megegyezik a menet közepes méretével, a 2. típus szárátmérője pedig a menet külső
méretével azonos. Az ászokcsavar becsavarási hossza attól függ, hogy az anyamenetet milyen
anyagba vágják. A becsavarási hossz:
-

Öntöttvasban:
e = 1.25d;
Acélban:
e = 1d;
Könnyűfémben: e = 2d.

Az ászokcsavar szerkezeti hossza – és így az egyik jellemző mérete – a becsavarás után kiálló l
hossz. Az e méret nem számszerűen szerepel a csavar megnevezésében, hanem csak mint az átmérő
függvénye.
Egy példa a megnevezésre:
www.tankonyvtar.hu
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Ászokcsavar MSZ 2402–1–M1260–5.6–B–1.25d.
(d=M12; l=60; e=1.25d; 1. típus; B pontossági fokozat)

2.4. ábra: Csavarfajták és beépítési példák
Részben súlycsökkentés, részben pedig a jobb helykihasználás miatt alkalmazzák a belső
kulcsnyílású csavart (imbuszcsavart) (2.4. ábra c) része). A csavar meghúzása hatszög
keresztmetszetű, hajlított kulccsal (imbuszkulcs) történik.
Faanyagok összeerősítéséhez használják a kapupántcsavart, amelynek nagy átmérőjű feje nagy
felfekvő felületet biztosít (2.4. ábra d) része). A csavar töve négyszögletes kialakítású, amely
meghúzáskor a faanyag hengeres furatában elfordulás ellen ellentartást biztosít. Az anya alá olyan
alátét kerül, amelynek külső átmérője a szokásos alátétnél nagyobb (Megnevezése: „Alátét fához
…”), így a csavar meghúzásakor az előfeszítő erő minkét oldalon nagyobb felületen oszlik meg.
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2.5. ábra: Szemescsavar, kalapácsfejű csavar és gyűrűscsavar beépítés
Tartályfedelek gyakori oldását teszi lehetővé a 2.5. ábra a) részén bemutatott szemes csavar
használata. A szemes csavar úgy készül, hogy a gömb alakú csavarorsó végződés két oldalát síkra
munkálják, majd furattal látják el. A furaton keresztüldugott fejes csapszeg (lásd. később) körül a
csavaranya meglazítása után a csavar (és a csavaranya) lebillenthető.
A nagyobb tömegű gépek (pl. nagyobb villanymotorok) házöntvényének felső részébe gyűrűs
csavart szokás csavarni, amely a gép daruval történő emelésekor lehetővé teszi a kötélbekötést (2.5.
ábra c) rész).
A szerszámgépek gépasztala hosszirányú, párhuzamos, nyitott végű, T-keresztmetszetű hornyokat
tartalmaz. A hornyokhoz való leerősítéshez használják a kalapácsfejű négylaptövű csavart (2.5. ábra
d) rész). A csavar használata azért szükségszerű, mert a horonyba alulról nem lehet a csavart
behelyezni. A horony fenekét olyan mélyre kell készíteni, hogy a csavart kilazítás és lesüllyesztés
után el lehessen fordítani, majd az ábrázolt helyzetbe emelve, a meghúzáshoz szükséges ellentartást
a négyszögletes szárrész biztosítani tudja (2.5. ábra d) rész). (Megjegyzés: A gépasztalok T-horony
méreteit a vonatkozó szabványok rögzítik, és ezzel az alkalmazott „Kalapácsfejű, négylaptövű
csavar”-ok méreteit is meghatározzák. A T-hornyok speciális horonymaró szerszámokkal
készülnek.)

www.tankonyvtar.hu
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2.6. ábra: Feszítő anyák
Két rúdvég közelítése (és ezáltal összehúzása) oldható meg a feszítőanyával, amelynek egyik vége
jobb-, a másik vége balmenetű (2.6. ábra).
A 2.6. ábra a) része nyitott feszítőanyát ábrázol szerelt állapotban. Mind a feszítőanyán, mind a
biztosításra használt balmenetű hatlapú anyán láthatjuk a balmenet megjelölését.
A 2.6. ábra b) és c) részén hatlapú zárt feszítőanyát ábrázoltunk. A b) ábrarészen bemutatott
kisméretű feszítőanya kialakítás M16 méretig használható: a feszítőanya jobb- és balmenete
középen, gyártástechnológiai okokból, átfedheti egymást. A c) ábrarészen bemutatott, a
menetkifutás számára középen alágyengített feszítőanya kialakítás a nagyobb menetméreteknél,
M16 fölött szokásos. Mindkét kivitelnél fontos a balmenetű oldal beszúrással való megjelölése,
ugyanúgy, mint a nyitott feszítőanyánál.

2.7. ábra: Ferde alátét U, illetve I acélhoz
A hengerelt idomacélok (I és U profilok) övlemezei nem állandó vastagságúak, lejtéssel készülnek.
Az övlemezbe fúrt furatok ferde felületein a csavarfej (vagy csavaranya) nem fekszik fel
merőlegesen, meghúzás esetén hajlítja a csavarszárat, ami töréshez vezet, nem engedhető meg.
Ezért a csavar szerelésekor az idomacél lejtésével azonos lejtésű ferde alátétet alkalmazunk.
A 2.7. ábra az U acélhoz és az I acélhoz használt alátétet mutatja be. A két barázdával jelölt alátét
(2.7. ábra a) rész) az U acélhoz, az egy barázdával jelölt alátét (2.7. ábra b) rész) az I acélhoz
használatos alátétet ábrázolja. A két alátét kivitele nem lehet azonos, mivel a két profil lejtése nem
© Barta Miklós, Klementis Csilla, Nyitrai János, BME
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egyenlő. A rovátkolással történő, fizikai megkülönböztetés azért szükséges, mert a két lejtés
szögeltérése kicsi, szabad szemmel nem látható különbségű, és a kétfajta alátét, rovátkolás nélkül a
szerkezetek helyszíni szerelésekor könnyen összekeverhető lenne.
A 2.7. ábra c) részén az alátétet és a csavarkötést szerelt állapotban láthatjuk.

2.8. ábra: Hornyos csavarok
A kis átmérőjű csavarokat hornyolt fejjel is készítik. A csavar meghúzása a horonyba helyezett
csavarhúzóval történik. A 2.8. ábra a leggyakrabban alkalmazott hornyos fejkialakítású
csavartípusokat ábrázolja, éspedig:
a) Félgömbfejű csavar;
b) Süllyesztettfejű csavar;
c) Lencsefejű csavar;
d) Hengeresfejű csavar;
e) D-fejű csavar.
Napjainkban a fenti kialakítású hornyos csavarok jelentősége csökken. A kötőelemek
gyártástechnológiai fejlődése a horonykialakítás újabb, bonyolultabb, de szilárdsági szempontból
egyértelműen jobb változatait helyezte előtérbe.

2.9. ábra: Kereszthornyos csavar és hernyócsavarok
Hidegfolyatással készült, négyágú, kereszthornyos csavart mutat a 2.9. ábra a) része, de az ún.
kereszthornyos csavarok készülnek öt- és hatszögű keresztrovátkákkal/kulcsfészkekkel is, amelyek
már átmenetet képeznek a belső kulcsnyílású fejkialakítás felé. A meghúzásukhoz használt
szerszám (csillagcsavarhúzó) után terjed a csillagfejű csavar elnevezés használata.

www.tankonyvtar.hu
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A hornyolt csavarok egyik változata a hernyócsavar, ahol fej nem lévén, a csavarszáron képezik ki a
hornyot. Ezek általában kisméretű csavarok (max. M12 mérettel), főleg rögzítésre, elfordulás elleni
biztosításra vagy helyzetmeghatározásra alkalmazzák őket, különböző végződésekkel (2.9. ábra b),
c), és d) részek). A „fejkialakítás” lehet gömbsüvegű alakú, vagy lapos. Hornyolás helyett a
hernyócsavaroknál is egyre gyakrabban alkalmaznak hatszög keresztmetszetű, belső kulcsnyílású
kialakítást, különösen nagyobb méretek esetén.

2.10. ábra: Lemezcsavar és facsavar
Az eddig tárgyalt csavartípusok menetprofiljától eltérő kialakítású csavar az ún. lemezcsavar (2.10.
ábra a) része). Ez a csavarfajta főleg vékony lemezek összeerősítésére szolgál. Az anyamenetet
behajtás közben maga a csavar alakítja ki az előfúrt lemezekben. Ezért a csavar edzhető acélból
készül, és a vonatkozó szabványok a felület keménységét is előírják. A lemezmenet névleges
mérete (a d külső átmérő) nem egyezik meg a metrikus menetek méretsorozatával, de a menet
csúcsszöge itt is 60-os, menetemelkedése nagy, kb. 0.4d. A maximális méret d = 6.5 mm. A
csavarfej hornyolt (lehet kereszt-hornyos is) félgömb, süllyesztett, vagy lencse kialakítással.
Speciális lemezcsavar az ún. „menetfúró” csavar, amelynek edzett menetes szárán a menetfúró
szerszámokon szokásos, hosszirányú, köszörült bemetszés található. A bemetszés minden meneten
egy vágóélet képez ki, és egyúttal helyet biztosít a behajtáskor keletkező forgács számára, mintegy
menetfúróként működik. Megtalálható ez a kialakítás a facsavarok esetében is.
A lemezcsavarokhoz nagyon hasonló kialakítású a facsavar, amely szintén nagy menetemelkedésű
menettel készül, és a fában maga alakítja ki az anyamenetet (2.10. ábra b) része). A facsavar
jellemző mérete a szárátmérő és a szerkezeti hossz. A menetes rész lehet hengeres, vagy kúpos, és
hegyben végződik. A famenetet a 2.10. ábra b) része szerint egyszerűsítve, vagy jelképesen
rajzoljuk. A facsavar készül félgömb-, süllyesztett-, lencse- és hatlapfejjel. A facsavarok mindig
jobbmenetesek.
Ha a csavarok segítségével olyan alkatrészeket kötünk össze, amelyeknél az egymáshoz
viszonyított pontos elhelyezkedést biztosítani kell, illesztőcsavart alkalmazunk. Az illesztőcsavar
szárának átmérője nagyobb, mint a menetes rész átmérője, és pontosan van illesztve a furatban
(2.11. ábra). Az illesztőcsavar szára k6-os tűrésű, a csatlakozó lemezalkatrészek furatának ajánlott
tűrése H7.
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2.11. ábra: Csavarkötés illesztőcsavar beépítésével

2.12. ábra: Szárnyas anya és zárt anya
Kézzel, gyakran oldandó, illetve szorítandó csavarkötésekben alkalmazzuk a szárnyas anyát (2.12.
ábra a) rész). A szárnyas anya általában öntött kivitelű, a kézi meghúzáshoz megfelelő, alacsony
szilárdságú anyagból készül, emiatt a kulccsal, szerszámmal való meghúzását kerülni kell.
A 2.12. ábra b) része egy zárt anyát mutat. Sérülés ellen védendő csavarvégek esetében használjuk,
sokszor díszítő jelleggel. Kapható krómozott, polírozott felületi bevonattal is. Alkalmazása esetén a
csavarszár hosszának megválasztására ügyelni kell, nehogy a csavarszár az anya furatfenekén
ütközzön.
A felsorolt csavarfajtákon kívül még sokféle szabványosított csavar és csavaranya van. A jegyzet
terjedelme nem teszi lehetővé valamennyi ismertetését, így csak a leggyakrabban alkalmazottakat
tárgyaltuk. A következő pontban megismerkedünk még néhány olyan csavaranyával és alátéttel,
amelyeket a csavarkötés meglazulásának megakadályozására szolgáló csavarbiztosításokhoz
használnak.
2.2.1. Csavarbiztosítások
A csavarkötéssel rögzített gépalkatrészek terhelése, mozgása, rezgése könnyen a csavarkötés
meglazulását okozhatja. A meglazult csavarkötés baleseti veszélyt rejt magában. Igen lényeges
munkavédelmi szempont a lazulások megakadályozása, megfelelően megválasztott és kellő
gondossággal kivitelezett csavarbiztosítás segítségével. Sokféle csavarbiztosítási megoldás
született, ezek közül a leggyakrabban alkalmazottakat az alábbiakban ismertetjük.
www.tankonyvtar.hu
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A legegyszerűbb biztosítási mód a kétanyás biztosítás (kontrázás). A felső anya meghúzásával az
alsó anya meneteit erősen nekiszorítjuk az orsó meneteinek (természetesen ugyanúgy nekiszorulnak
a felső anya menetei is), az így létrejövő nagyobb erő okozta súrlódó erő biztosít. Különösen
célszerű a kétanyás biztosítás használata olyankor, amikor működési okokból az alsó anyát nem
szabad nagyon meghúzni, vagy adott pozícióban kell tartani (pl. ütköztetés). Szokás az alsó
anyának alacsony anyát választani. A kétanyás (kontrázott) csavarbiztosítás könnyen elképzelhető,
beépítési ábrával nem kísérjük.
Csavarbiztosításra igen gyakran speciális kialakítású csavarokat és csavaranyákat használunk. Ilyen
megoldásokat mutat a 2.13. ábra, úgymint:
a) „Hatlapfejű bordázott önbiztosító csavar”,
b) „Hatlapfejű zárófogazatú önbiztosító csavar”,
c) és d) „Hatlapú kombinált önbiztosító csavaranya”,
e) „Hatlapú karimás csavaranya”,
f) „Hatlapú alágyengített önbiztosító csavaranya”,
g) és h) „Hatlapú, fémből készült, deformálható, önbiztosító csavaranya”,
i) „Hatlapú zárófogazatú önbiztosító csavaranya”,
j) „Hatlapú bordázott önbiztosító csavaranya”,
k) „Hatlapú műanyagbetétes önbiztosító csavaranya”,
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2.13. ábra: Önbiztosító csavarok és csavaranyák
Egyszerű, gyors és nagyon megbízható csavarbiztosítás hozható létre a 2.13. ábra a)… k) részén
bemutatott csavarok és csavaranyák alkalmazásával. Beépítéskor az anyák a rajzon látható alsó
felületükön fekszenek föl. Az önbiztosító anyák legtöbbje egyszeri használatra alkalmas, ezek
kritikus helyen való újbóli felhasználása nem megengedett. (Beépítés előtt tájékozódni szükséges.)
„Hatlapfejű zárófogazatú önbiztosító csavar” és „Hatlapú zárófogazatú önbiztosító csavaranya”
segítségével megvalósított csavarkötést ábrázol a 2.13. ábra ö) része. Amint látjuk az alkalmazott
speciális kialakítású csvarhoz és csavaranyához alátét használata nem szükséges.

www.tankonyvtar.hu
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2.14. ábra: Koronás anya és sasszeg, rugós alátétek és felhajtott lemezes csavarbiztosítás
Gyakran alkalmazott biztosítási mód a koronás anyával és sasszeggel történő csavarbiztosítás. A
sasszeget (2.14. ábra c)) átdugják az orsóban a koronás anya szemközti hornyain keresztül készített
furaton, és a felhajtott végű sasszeg elfordulás ellen biztosítja az anyát.
A kis átmérőjű koronás anya (M10-ig) a normálisnál magasabbra készített hatlapú csavaranya,
amelyen 6 db. sugárirányú hornyot készítenek (2.14. ábra a) része). Nagyobb menetátmérőkhöz az
anyán egy hornyolt, hengeres toldatot (koronát) alakítanak ki 6 db, vagy nagy méreteknél 8 db
horonnyal (2.14. ábra b) része). Előre kifúrt csavarszár esetén a sasszeges biztosítás 1/6-od, vagy
1/8-ad fordulatonkénti anyarögzítést engedélyez, ami kötőcsavarok esetén a gyakorlatban
megfelelő.
Egyszerű és kiterjedten alkalmazott biztosítási mód a rugós alátéttel és az orros rugós alátéttel
megvalósított biztosítás. Mindkét alátét rugóacélból készült felhasított gyűrű, amelynek kemény
acélélei a csavaranya oldásakor részben az anyába, részben az alatta levő anyagba belevágódnak. A
2.14. ábra c) része bemutatja a kétféle kivitelt, a 2.14. ábra d) része a kétfajta rugós alátét jelképes
rajzát ábrázolja. A rugós alátét alkalmazásának hátránya, hogy nem lehet gyakran oldani a kötést
roncsolásmentesen. Kritikus helyeken, oldás után célszerű új rugós alátétet alkalmazni.
A csavarfej, vagy csavaranya elfordulását egy célszerűen kialakított alátétlemez sarkainak
felhajlításával is meg lehet akadályozni. Pl. páros csavarkötés esetén a két csavaranya alá helyezett,
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közös biztosítólemez két sarkának az anyák oldallapjaira történő felhajlítása megbízható lazulás
elleni védelem (2.14. ábra e) része). Egy csavarfej, vagy anya esetén a kötőelemre felhajlított
lemezt a gépalkatrész alkalmas peremére hajlíthatjuk, vagy külön rögzíteni kell.
Ábra nélkül is könnyen elképzelhető a zsákfuratban elhelyezkedő, átfúrt fejű csavarok lágyacél
dróttal való biztosítása. A kötődrótot mindig a csavarmeghúzás irányában kell előfeszíteni. A
módszer kicsit költséges, de nagyon megbízható, a repülőgépiparban elterjedt eljárás.

2.15. ábra: Csapágyrögzítés hornyos csapágyanyával és fogazott biztosítólemezzel
Elsősorban gördülőcsapágyak tengelyen való rögzítésére alkalmazzák a hornyos csapágyanyával és
biztosító lemezzel megvalósított biztosítást.
A hornyos csapágyanya (2.15. ábra a) része) kerületén 4 db. horony van. A fogazott biztosítólemez
(2.15. ábra b) része) külső pereme olyan szélességű fogakkal van ellátva, amelyeket a csapágyanya
hornyába lehet hajlítani. A biztosítólemez belső részén levő fog a tengelyen (tárcsamaróval, vagy
ujjmaróval) készített horonyhoz kapcsolódik, így a tengelyhez képest nem tud elfordulni. A
finommenetű csapágyanyát a külső hornyokba kapaszkodó speciális kialakítású szerszámmal
húzzuk meg, és a lemez külső fogai közül azt, amelyik a csapágyanya valamelyik hornyával
szemben helyezkedik el, behajlítjuk a horonyba. A behajlított külső fog nem engedi a csapágyanyát
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elfordulni. Annak érdekében, hogy minél kisebb elfordulás után lehessen biztosítani, a fogak száma
páratlan, általában négynek egész számú többszörösénél eggyel nagyobb (13, 17). Az összeszerelt
biztosítást a 2.15. ábra c) és d) része mutatja. A c) változatban a tárcsamaróval készült hornyot
metszetben, a d) változatban az ujjmaróval készült hornyot nézetben láthatjuk.

2.3.

Rögzítőelemek

2.3.1. Illesztőszegek és csapszegek

2.16. ábra: Illesztőszeg és hasított szeg
Illesztőszeggel két alkatrész egymáshoz viszonyított pontos helyzetét szokás biztosítani. A 2.16.
ábra a) részén látható hengeres illesztőszeg szorosan illeszkedik az alkatrészben. Alkalmazunk
kúpos illesztőszeget is.
Hasonló feladatot teljesítenek a különböző hasított szegek. Előnyük, hogy alkalmazásukhoz
kevésbé pontosan megmunkált furatot igényelnek (2.16. ábra b) része). Alkotó irányú felhasításaik
révén létrejött vágóperemeikkel megbízhatóan rögzíthetők a furatban. A hasított szegekhez hasonló
funkciót látnak el a különböző kivitelű, C keresztmetszetű rugós szegek.
Két alkatrész játékkal illeszkedő kötését különböző kialakítású csapszegekkel lehet megvalósítani.
A leggyakrabban használt csapszegbeépítést mutatja a 2.17. ábra. A beszerelt sima, hengeres
csapszeget kiesés ellen sasszegekkel biztosítjuk. A sasszegek alá csapszegalátéteket szerelünk,
amelyek kivitelükben hasonlók, de méreteikben nem azonosak a csavarokhoz használt alátétekkel.
A kötés mindkét oldalról szerelhető.
A csapszegeknek még két kivitele használatos: a fejes csapszeg (kétféle fejátmérővel) (Hiba! A
hivatkozási forrás nem található. a) része) és a menetes csapszeg (2.17. ábra b) része). A menetes
csapszeg feje kétoldalt lelapolt, hogy szereléskor a csavaranya meghúzási nyomatékát villáskulccsal
ellentarthassuk.
A csapszegekre három méret jellemző:
-

d = átmérő,
l = teljes hossz (fej nélkül),
l1 = a csapszeg fejétől a sasszeg furatának középvonaláig mért távolság, illetve sima csapszeg
esetén a két sasszegfurat középvonalának távolsága.

A csapszegek méret- és anyagminőség választékát a vonatkozó szabványok rögzítik.
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2.17. ábra: Csapszeg beépítés, fejes csapszeg és menetes csapszeg
2.3.2. Ékek, ékkötések
Tengellyel együtt forgó alkatrészek (pl. szíjtárcsa, tengelykapcsoló agy, stb.) tengelyhez történő
rögzítésére használjuk az ékkötést. Az ék kis lejtéssel (1%) készülő gépelem, amely a tengelyben és
a kapcsolódó agyban kialakított ékhoronyba szorosan illeszkedik. A nyomatékátvitel az
ékfelületekre ható kerületi erővel valósul meg, az ék axiális rögzítését, beütés után, az alkatrészekre
ható feszítő ékhatás biztosítja. Ma már egyre ritkábban használják, elsősorban a beütés utáni, az
agyra gyakorolt bizonytalan erőhatások, és az ezzel összefüggő nehézkes szerelés, (oldás/bontás)
miatt.
Az ékeket többféle kivitelben készítik. Alakjuk attól függ, hogy a tengelyben a hornyot
tárcsamaróval (2.18. ábra a) része), vagy ujjmaróval (2.18. ábra b) része) készítik.
Tárcsamaróval készített horonyba a hornyos ék kerül, orr nélküli, vagy orros kivitelben (2.18. ábra
c) és d) része), attól függően, hogy az ék az agy mindkét oldaláról hozzáférhető-e, vagy pedig egy
oldalon kell a be- és kiszerelést elvégezni. Az ékhornyot olyan hosszúra kell készíteni, hogy az éket
beütés előtt az agy mellett el lehessen helyezni.
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2.18. ábra: Ékek, ékkötések
A fészkes éket (2.18. ábra e) és f) része) ujjmaróval készített tengelyhoronyba szerelik. A
tengelyben készített horony (fészek) hossza megegyezik az ék hosszúságával, az agyhorony mindig
átmenő, teljes agyszélességű. Szereléskor az éket elhelyezik a fészekben, és az agyat
tengelyirányban ütik fel az ékre. Az esetek nagy részében az ék biztosítja az agy axiális rögzítését
is, de kritikus helyzetben az agy tengelyirányú rögzítéséről külön gondoskodni kell.
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A tengelyvégen ujjmaróval, kifutással készülő horonyba szerelik a félhornyos éket (2.18. ábra f)
része).
Szerelt ékkötést mutat a 2.18. ábra g) része. Az ábrán az agy váll nélküli tengelyen helyezkedik el,
az agy mindkét irányú axiális rögzítését az ékhatás biztosítja. Ez a megoldás csak alárendelt
helyeken alkalmazható.
Az ékek ábrázolásakor az ékfelület lejtését eltúlozva rajzoltuk. A lejtés mértéke olyan kicsi, hogy
szabad szemmel nem látható, általában nem szokás a rajzon érzékeltetni.
2.3.3. Reteszek, reteszkötések

2.19. ábra: Reteszek, reteszkötések
Az ékekhez hasonlóan, a reteszeket is együtt forgó alkatrészek közötti nyomatékátvitelre
használjuk. A reteszek lejtés nélküli, párhuzamos felületekkel készülnek, szereléskor a felső
lapjuknál hézag marad, ebből következik, hogy a kapcsolt alkatrészek között szétfeszítő erő nem
keletkezik, vagyis a nyomatékátvitel csak a retesz nyíró igénybevétele útján történik. A retesz
előnye az ékkel szemben, hogy nem deformálja az alkatrészeket és ez a tulajdonsága magyarázza,
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hogy egyes esetekben célszerűbb a használata (pl. fogaskerekek felerősítése), viszont az agy axiális
rögzítéséről minden esetben, külön gondoskodni kell.
A reteszeknél is megkülönböztetjük a tárcsamaróval készített tengelyhoronyba is szerelhető, két
merőleges végfelületű hornyos reteszt, valamint az ujjmaróval készített fészekbe illeszkedő, egy
íves és egy merőleges végfelületű félhornyos reteszt, valamint a fészkes reteszt (2.19. ábra a) része).
Az első két reteszalak gyakorlati jelentősége kicsi, az esetek igen nagy százalékában a fészkes
reteszt alkalmazzuk. A felsorolt reteszek méreteit és beépítési feltételeit közös szabvány rögzíti,
amely a kialakításra betűjellel utal: A, B és C alak.
Szerelt fészkes reteszkötést mutat a 2.19. ábra c) része. Az agyat axiális irányban a tengelyváll és a
végtárcsa rögzíti. A végtárcsa csavarkötését, kilazulás ellen rugós alátét biztosítja.
A siklóreteszt olyan helyen alkalmazzák (2.19. ábra d) része), ahol a tengelyen egy alkatrészt
tengelyirányban eltolhatóan kell szerelni. A siklóreteszt a fészekben, a hosszától függően egy, kettő,
vagy több csavarral rögzíteni kell. A rögzítő alacsonyfejű, belső kulcsnyílású csavar befogadására
szolgál az A-A metszeten látható süllyesztett furat, és természetesen a tengelyben készített menetes
furat. A hosszabb (kettő, vagy több rögzítő csavaros) siklóreteszeken külön menetes furat(ok)
van(nak) a retesz kiemelését elősegítő csavar(ok) befogadására (B-B metszet).
Az íves reteszt (2.19. ábra e) és f) része) kisebb nyomaték átvitelére alkalmazzák, az ábra szerinti
két kivitele szokásos. Az íves retesz fészkét a tengelyben speciális tárcsamaróval készítik,
alkalmazható hengeres, vagy kúpos tengelyvégen. A 2.19. ábra g) része kúpos tengelyvégen szerelt
íves reteszkötést ábrázol. Az agy axiális elmozdulását a menetes tengelyvégre csatlakozó végtárcsa
és koronás anya akadályozza meg. A csavarkötést lelazulás ellen a tengelyvég furatba és a koronás
anya horonyba hajtott sasszeg biztosítja.
A reteszhornyok méreteit és azok tűréseit a vonatkozó szabványokban találhatjuk meg. Adott
tengelyátmérőhöz nem lehet tetszőleges méretű éket, vagy reteszt beszerelni, az ékek és reteszek
méretei (amelyek a horonyméreteket is meghatározzák) a tengelyátmérő függvényében
szabványosításra kerültek.

2.4.

Gördülőcsapágyak ábrázolása

Forgómozgást végző alkatrészek (pl. tengelyek) megtámasztására (legalább két helyen) szolgálnak
a gördülőcsapágyak. A siklócsapágyakkal szemben lényegesen kisebb a súrlódási ellenállásuk és
mind sugárirányú-, mind tengelyirányú-, sőt összetett terhelések felvételére is alkalmasak,
fajtájuktól függően.
Kereskedelmi forgalomban egységként kapható, nemzetközileg szabványosított - de legalább
tipizált - gépelemek, csereszabatosságuknál fogva igen elterjedten alkalmazzák őket, szerelési
szempontból könnyen cserélhetők.
Általában két gyűrűből, vagy tárcsából állnak, közöttük horonyban futó golyó-, vagy görgősorral. A
gördülőelemeket egymástól meghatározott távolságra a kosár tartja, nehogy a görgők egy oldalra
rendeződjenek. A belső gyűrű belső átmérője szabványosított értékek, tehát a tengelyeken a
csapágyfelfekvő felületeket is ennek megfelelően kell kialakítani, természetesen a hozzájuk tartozó
tűrésekkel együtt, amelyre a csapágykatalógusok javasolt értékeket tartalmaznak.
A terhelés irányától függően kétféle típust alakítottak ki:
© Barta Miklós, Klementis Csilla, Nyitrai János, BME

www.tankonyvtar.hu

76

-

MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS II.

surgárirányú terhelés felvételére a gyűrűscsapágyakat (radiális csapágyak), míg
tengelyirányú terhelés felvételére a tárcsáscsapágyakat (axiális cspágyak) alkalmazzák.

Rögtön meg kell jegyezni, hogy a radiális csapágyak is fel tudnak venni meghatározott mértékű
axiális terhelést, különösen a ferde hatásvonalúak.
A gördülőtestek alakja szerint megkülönböztetünk:
-

golyóscsapágyakat (ezeknél a gördülőtest gömbalakú) és
görgőscsapágyakat (ebben az esetben a gördültest henger-, hordó-, kúpalakú lehet, illetve
tűgörgő).

Szerkezeti kialakításúk szerint beszélhetünk:
-

merev csapágyakról és
önbeálló csapágyakról.

A csapágyakat - különösen összeállítási rajzokon - nem szükséges teljesen kirajzolni, egyszerűsítve
is lehet/szabad ábrázolni. Meg kell említeni, hogy a számítógépes modellezés alkalmazásakor még
egyszerűbb a tervező dolga, mivel - sok más egyszerű gépelemhez hasonlóan - elemtárból
kikereshető, kivehető és az összeállítási rajz megfelelő helyére beilleszthető.

a)

b)

2.20. ábra: Gördülőcsapágy beépítés és a csapágy kirajzolása
A 2.20. ábra a) része gördülőcsapágy ábrázolására és beépítésére mutat be példát. Az ábrán egy
ferde hatásvonalú golyóscsapágy beépítése látható. A csapágy külső gyűrűjét Seeger gyűrűvel
támasztjuk. A belső gyűrűt a tengelycsonkon elhelyezkedő távtartógyűrű támasztja. A távtartó
gyűrű külső hengerfelületére zár a rugós karmantyús gumitömítés (szimmering), ami a gép
belsejéből a kenőanyag kijutását, valamint a külső por csapágyba jutását akadályozza meg. A
távtartó gyűrűt a tengelyvégre kerülő, axiális erőt felvevő egyéb szerelvények (szíjtárcsa,
fogaskerék, stb.) tartják a helyén.
A gördülőcsapágyat a 2.20. ábra a) rész alsó felében egyszerűsítve ábrázoltuk, a 2.20. ábra a) rész
fölső felén részletesen kirajzoltuk a csapágyelemeket. Mindkét megoldás helyes, és szokásos. A
karmantyús gumitömítés egyszerűsített ábrázolása is megengedett (lásd a 2.20. ábra a) rész alsó
felén).
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A csapágykatalógusok a különféle csapágytípusoknak csak a beépítéshez-, illetve a kiválasztáshoz
szükséges méreteit (D külső-, d belső átmérő, B szélesség) adják meg, az egyéb részleteket (pl.
görgőátmérő, kosárméretek) nem, ezért ha kézzel kell megszerkeszteni valamely csapágyat, akkor
azt a 2.20. ábra b) rész szerinti közelítő méretekkel tehetjük meg. Az ábra egy egysorú mélyhornyos
golyóscsapágy példáján keresztül mutatja be a közelítően felvett méreteket.
2.5.

Csövek, csőidomok, csővezetékek ábrázolása

A csővezetékek feladata a folyékony, gáznemű, vagy szilárd (porszemcsés) anyagok szállítása,
illetve nyomásátvitel végzése ott, ahol a csőben levő anyag továbbítása alárendelt szempont (pl.
nyomásmérő vezeték). A folyékony és a gáznemű anyag nyomáskülönbség hatására áramlik a
csővezetékben, a szilárd közeg szállítása pedig lég-, vagy folyadékáram segítségével történik
(pneumatikus és hidraulikus szállítás).
A csővezetékek általában az anyagok vezetését, szállítását ellátó egyenes csőszakaszokból, az
irányeltérítést ellátó ívelt darabokból, a szétosztást, illetve az egyesítést ellátó idomdarabokból (pl.
T-idom), a csőkötésekből, és az áramlást szabályozó szerelvényekből (csapok, tolózárak, szelepek,
csappantyúk) állnak.
A csővezetékek különböző anyagokból készülhetnek, eszerint megkülönböztetünk acélcsöveket,
fémcsöveket (alumínium, réz, ólom, stb.) és nemfémcsöveket (műanyag, gumi, stb.).
2.5.1. Csővezetékek
Acélcsövek
Az acélcsövek nagy nyomáson és 500°C hőmérsékletig használhatóak.
Többféle technológiával készülnek, és kivitelük szerint két fő csoportba oszthatók: hegesztett
acélcsövek és varrat nélküli acélcsövek. A hegesztett csövek keresztmetszetét a varrat gyengíti,
ezért célszerűbb a varratnélküli csövek használata.
Az acélcsövek használati területe igen széles. Nemcsak csövekként, anyag szállítására, hanem kisés nagy igénybevételű tartószerkezetekhez, nagynyomású hidraulikus berendezésekhez,
kazánszerkezetekhez is felhasználhatók.
Acélcsövek kötései
A 2.21. ábra többféle megoldást mutat az acélcsövek kötésére. Az a) ábrán a legegyszerűbb
megoldás látható, amikor a csővégeket összehegesztik. Hegesztéskor nem bontható csőkötést
kapunk. A b) ábrán a hegesztőtokos kivitel, a c) ábrán pedig a tömítőtokos kivitel látható.
Kisebb átmérők esetén oldható kötést ad a d) ábrán látható karmantyús kötés, amelynél mindkét cső
végére készített menetre egy rövid, belső menetes csődarab, a karmantyú van felcsavarva. Oldható
menetes csőkötések még az úgynevezett csőcsavarzatok is. A menetes csővégre olyan toldatokat
csavarunk fel, amelyeket csőanya (hollandi) segítségével szorítha-tunk össze, lásd e) ábrán. Az f)
ábra tömítőkúpos csőcsavarzatot mutat. A cső végére gömbfelületű (vagy kúpfelületű) perselyt
forrasztanak, az ellendarab pedig belső kúpfelülettel rendelkezik, így a csavarzat meghúzásakor
tömítés nélküli, tömör zárást kapunk.
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2.21. ábra: Különböző acélcső kötések

2.22. ábra: Karimás csőkötések
Nagyobb átmérők esetén, vagy szabadban lévő vezetékeknél karimás csőkötéseket használunk
(2.22. ábra). A karimát ráhegeszthetjük a cső külső felületére 2.22. ábra a) és b) ábra. Az a) ábrán a
hegesztés hajlító igénybevételt kap a csavarok összehúzó erőhatása következtében. Ezen a
terhelésen bizonyos mértékben enyhít a b) ábrán látható megoldás. A legkedvezőbb kivitel az,
amikor kovácsolt és megmunkált hegeszthető karimát hegesztünk a cső végére (c) ábra). A d) ábrán
látható, amikor a karima belsejébe 1…1,5 mm mély barázdákat esztergálunk, és a csövet
belehengereljük. Nagyobb nyomás esetén szokásos az a felerősítési mód is, amikor a karimát
menettel csavarjuk a csővégre (e) ábra), és a menetes részt két végén, kívül belül, akár körbe is
hegeszthetjük.
Az eddig ismertetett karimás csőkötéseknél a karima mereven ült a cső végén, sokszor azonban a
rugalmasabb kötés céljából hasznosabb a lazakarimás csőkötés, amelynek két változatát szemlélteti
a 2.23. ábra. A legegyszerűbb megoldás vékonyfalú cső esetén az, amikor a cső végét kihajlítjuk a
lazakarima alatt. Vastagabb falú csövek esetén az előzőleg felhúzott, valamivel nagyobb furatú
lazakarima alá peremgyűrűt hegesztünk fel (2.23. ábra a) rész). A hajlító igénybevétel elkerülésére
előhegeszthető kovácsolt peremgyűrűt lehet használni (b) ábra).
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2.23. ábra: Lazakarimás csőkötés
Műanyag csőkötések

2.24. ábra: Műanyag csőkötések
Az utóbbi években egyre inkább elterjedtek a különböző műanyagból készült csövek. Nemcsak
ólom és réz, hanem ötvözött acélcsövek is helyettesíthetők műanyag csővel. Sok kedvező
tulajdonságuk közül kiemelhető a korrózió ellenálló képesség, a kisebb súly, a jó alakíthatóság és az
ellenállás lúgoknak és savaknak.
Leggyakrabban a kemény PVC cső használatos, melyet igen jó sav- és lúgállóképessége miatt vegyi
üzemekben is kiterjedten alkalmaznak. Adalékanyagok hozzáadásával hajlékony PVC csövek is
gyárthatók.
A műanyag csövek kötésénél legelterjedtebb a ragasztott kötés. A 2.24. ábra néhány kötéstípust
mutat be. Az a) ábrán látható kötéshez az egyik csővéget tokszerűen felbővítjük, a másik csővéget
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pedig melegítve kismértékben zsugorítjuk, a felfekvő felületeket ragasztóval bekenjük, és egymásba
tolás után tokozott kötést kapunk. Szintén ragasztással kapjuk a b) és a c) ábrán látható
megoldásokat is. A tokszerű felbővítés lehetővé teszi a gumigyűrűs tömítést is, lásd a d) ábrán. Ez
egyben rugalmas kötés is, mert a cső szögbeállását is megengedi. Ha a cső végére műanyag peremet
hegesztünk, akkor lazakarimás kötést készíthetünk, amint azt az e) ábrán láthatjuk.
2.5.2. Csőszerelvények
A csővezetékekbe beépített szerkezeteket, amelyek segítségével a közeg áramlását meg lehet
szüntetni, illetve szabályozási és biztonságtechnikai feladatokat lehet megoldani, szerelvényeknek
nevezzük. Gyakran a szerelvények többirányú feladatot is ellátnak egyidejűleg. Működtetésük lehet
automatikus, vagy mechanikus.
Négyféle csőelzáró szerelvényt ismerünk: szelep, csappantyú, tolózár és csap. Ha az áramlási nyílás
nyitása a záróelem felemelkedése útján történik, szelepről beszélünk. Ha a záróelem tengelykörüli
forgás útján csapódik fel vagy le, a szerelvényt csappantyúnak nevezzük. Ha a záró felületek az
átáramlási nyíláson egyenes vonalú mozgás útján elcsúsznak, akkor tolózár a szerelvény neve. Ha
azonban a záróelem forgómozgást végez, akkor kúpos, vagy golyós csap a szerelvény megnevezése.

2.25. ábra: Átmeneti elzárószelep
Mivel a csőszerelvények részletes tanulmányozása a gépelemek tananyagához tartozik, most csupán
szemléltetésképpen mutatunk be egy átmeneti elzáró szelepet (2.25. ábra). Az áramló közeg a
szelepház jobboldali nyílásán lép be a szelepbe, a szabaddá tett szelepülék átömlő keresztmetszetén
iránytöréssel halad át, és áramlik ki a bal oldali nyíláson. Ez az áramlási irány főként nagynyomású
szelepek esetén feltétlenül betartandó, mert az áramló közeg a szeleptányér zárását elősegíti.
Az üzemvitelt biztosító- illetve szabályozó szerelvények, és a mérő-, ellenőrző műszerek
bemutatása szintén a gépelemek tananyagához tartozik. A következő táblázatokban összefoglaltuk a
csővezetékek hálózati terveiben leggyakrabban előforduló szerkezeti elemek egyszerűsített jelképi
(rajzi) jeleit.
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2.1. táblázat: Csővezetékek elemeinek jelképes ábrázolása
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2.2. táblázat: Csőszerelvények elemeinek jelképes ábrázolása
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3. Az alaksajátosság alapú modellezés alapjai
A számítógépes tervezés- és ábrázolás technika (Computer Assisted Design) napjainkban
szüntelenül fejlődik. E fejezet pillanatfelvételt ad a fejlődés állásáról, a jegyzet megírásakor aktuális
problémákról.
A testmodellezés alkalmazásával jelentős eredményeket értek el a 3D geometriai modellezés terén,
de számos elvi, eddig meg nem oldott korlátozás látott napvilágot:
-

-

-

a meglévő geometriai modellezőrendszerek a mérnöki gyakorlatban szükségesnél alacsonyabb
szintű modellezési alapegységeket biztosítanak;
a meglévő geometriai modellező rendszernek nem adnak teljes körű leírást a modellezett
objektumról (a globális geometriai alak leírása megtörténik, de nem kapunk információt például
a mikrogeometriáról, anyagról és egyéb fizikai jellemzőkről, amelyek fontosak a gyártás, az
ellenőrzés, a helyes működés stb. szempontjából);
nem támogatják a mérnöki koncepcióban való gondolkodást és ennek közvetlen hasznosítását a
modellezésben (pl. elvi vázlatból kiindulva folyamatos módosítások sorozatával eljutni a végső
modellhez);
nem támogatják az integrált tervezést.

A fent említett hiányosságok kiküszöbölésére a mérnöki gondolkodásmódhoz és tevékenységhez
tartalmukban és kezelésében is közel álló modellezési alapegységek bevezetése, illetve az ezekre
alapozott módszertani kialakítása szükségessé vált.
A modellezés során a tervezendő objektumot és az objektumhoz kapcsolódó folyamatokat is
szemléltetni kell (a megvalósítás folyamatát és a működés folyamatát is).
Ezeknek a módszereknek tartalmazniuk kell mindazon ismereteket, amelyek az objektum (termék)
teljes élettartamát jellemzik.
A megoldást a sajátosság fogalmának bevezetése, valamint a sajátosságokra alapozott modellezés
bevezetése és alkalmazása jelenti.
Definíció:
Sajátosságok: minőségi és mennyiségi jellemzők és az azok közötti összefüggések.
A sajátosságokon alapuló modellezés elvi alapjait Mario Augusto Bunge fektette le.
Általánosságban, ha egy objektum vonatkozásában sajátosságról beszélünk, pontosítani kell, hogy
az objektum mely részére vonatkozik, milyen szemantikai tartalmat fejez ki, továbbá más
sajátosságokkal milyen módon kapcsolódik. A jellemzők egymás közötti viszonyait összefüggések
és megszorítások írják le, szabályozzák.
Mivel a műszaki gyakorlatban az anyagi megvalósítás során a geometriai alak az elsődleges
fontosságú, indokolt a sajátosságnak a geometriából történő származtatása. Az ilyen, a geometria
által indukált sajátosságot nevezzük alaksajátosságnak.
Működéssajátosság: a szerkezetek működésére vonatkozó jellemzőit foglalja össze.
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Folyamatsajátosság: az objektumokhoz hasonlóan a folyamatok minőségi és mennyiségi jellemzőit
foglalja magában.
Jelenségsajátosság: az objektum működésének alapját adó természettudományos (fizikai, kémiai,
biológiai stb.) jelenségekből való levezetése.
3.1.

Az alaksajátosságok megközelítési módjai

A modellezésben alkalmazott sajátosságok lényegének értelmezése és a mérnöki tartalom kifejezése
szempontjából három megközelítés azonosítható:
-

geometriai szemléletű értelmezés;
alkalmazás-orientált szemléletű értelmezés;
ontológikus (szubjektumtól, illetve a szubjektum tevékenységétől független) szemléletű
értelmezés.

A fenti megközelítések a fejlődés állomásait jelentik, de kapcsolatban vannak a tervezéselmélettel
és módszertannal, illetve az azokra történő visszahatás mértékével is.
3.2.

Az alaksajátosságok geometriai szemléletű értelmezése

Az alaksajátosságok geometriai értelmezése az objektum geometriai alapegységeinek (pontjainak,
éleinek, felületeinek) logikai összerendelését tartalmazza. Pl. furatok, merőleges élek, párhuzamos
élek, merőleges felületek, párhuzamos felületek stb. (3.1. ábra)

3.1. ábra: Az alaksajátosságok geometriai értelmezése és a megvalósítás szempontjai
A geometriai értelmezés egy másik megközelítési módja az, amely jobban figyelembe veszi az
objektum alkalmazási vonatkozásait. E megközelítés szerint az alaksajátosság egy olyan geometriai
alapegység, amely a modellezett objektum alakjának azt a tartományát képezi, amely az objektum
megvalósítása szempontjából lényeges. Pl. furatok, lépcsők, bordák, áttörések, élletörések stb. (3.1.
ábra)
Az alaksajátosságok értelmezésének geometriai megközelítése problémás, mert az objektum
alaksajátosságra való bontása nem egyértelmű - a modell felhasználásának céljától függ. Pl. egy
borda, mint alapvető sajátosság a tervező számára teherviselő elemet, a technológus számára
megmunkálandó egységet jelent. (3.2. ábra)
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3.2. ábra: Az alaksajátosságok geometriai értelmezésének problémája
3.3.

Az alaksajátosság alkalmazás-orientált szemléletű értelmezése

A geometriai alaksajátosság fejlettebb formáiban az alak megadásán túl további attributív
információk kezelésére is lehetőség nyílik. Ez jelenti az első lépést a szemantikai orientáció felé.
Definíció:
Attribútum: valamely tárgy vagy jelenség elválaszthatatlan tulajdonsága, amely nélkül a tárgy nem
létezhet.
Az alaksajátosságok szemantikai értelmezése szerint megkülönböztetünk:
-

alaklétrehozó;
alakmódosító;
alakfüggetlen;
alaksemleges

alaksajátosságokat.
Az alaklétrehozó alaksajátosság az objektum valamely működés teljesítéséhez szükséges zárt
alakzatot (hordozó alakzat) jelenti. (3.3. ábra)

3.3. ábra: Alaklétrehozó alaksajátosság (hordozó alakzat)
Az alakmódosító alaksajátosságok a hordozó alakzat alaksajátosságait a kívánt működés
teljesítése érdekében (gyártás, szerelhetőség, szilárdsági szempontok stb.) alapján módosítják. Az
alakmódosító alaksajátosságok lényegében már a megmunkálás lehetséges módjaira is utalnak. (3.4.
ábra)
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3.4. ábra: Példák alakmódosító alaksajátosságokra
Az alakfüggetlen alaksajátosságok kapcsolódnak a hordozó alakzat alaksajátosságaihoz, de annak
csak másodlagos módosulását okozzák. A geometria nem követi ezt a módosulást, csak a műszaki
dokumentáció tartalmazza. Pl. mérettűrés, felületi érdesség, felületkezelés, stb. (3.5. ábra)

3.5. ábra: Példák alakfüggetlen alaksajátosságokra
Az alaksemleges alaksajátosságok a geometriával nincsenek közvetlen kapcsolatban, csak
attribútumként kezelik azokat. Pl. anyagminőség, hőkezelési előírás, stb. (3.6. ábra)

3.6. ábra: Példa alaksemleges alaksajátosságra
A konstrukciós alaksajátosságok meghatározott működéseket megvalósító geometriai alakzatok.
Pl. a tengelyen értelmezett alaksajátosságok más forgásszimmetrikus alkatrészeken is
megjelenhetnek.
A mozgó forgácsolószerszám által kialakítandó és leválasztandó alakzatot a gyártástechnológiai
alaksajátosságok írják le. Ezek gyakran utalnak a megmunkáláshoz szükséges
gyártóberendezésekre és szerszámokra is. A gyártástechnológiai alaksajátosságok rendszerint a
konstrukciós alaksajátosságokból közvetlenül származtathatók.
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Az alkatrészek és részegységek összeállításbeli viszonyát és az összekapcsolódás minőségét a
szerelési alaksajátosságokkal lehet jellemezni. Ezek lehetnek:
-

közvetlen kapcsolatban álló alaksajátosságok (az alkatrészek felületükkel, élükkel, pontjukkal
érintkeznek egymással vagy ezekkel meghatározott geometriai viszonyban vannak);
közvetve befolyást gyakorló alaksajátosságok (a bennfoglaltságot vagy az alkatrészek
elrendezési struktúrájából adódó térbeli viszonyokat írják le);
kezelhetőséget leíró alaksajátosságok (a befogó-, szerelő-, támasztó eszközök kapcsolódásainak
lehetséges formáit fejezik ki).

A szilárdsági vizsgálatokhoz alapként felhasznált geometriai modell idealizásával kapjuk az
elemzési alaksajátosságokat, amelyek a modell megtámasztási és terhelési feltételeivel állnak
kapcsolatban. Ennek megfelelően lehetnek:
-

helyettesítő alaksajátosságok;
hatásközvetítő alaksajátosságok.

A számítógépes tervezés, ezen belül a termék előállítási folyamat számítógépes támogatásához
szükséges alaksajátosságok teljes készletének létrehozása ma még elvi és gyakorlati okok miatt
megvalósíthatatlan feladat.
3.4.

Az alaksajátosságok ontológikus szemléletű értelmezése

Az ontológikus szemlélet az alaksajátosságok létezésének és tudományos értelmezését kívánja
megragadni. Jelenleg kutatási fázisban van.
3.5.

Az alaksajátosságok osztályozása

Többféle osztályozás lehetséges, leggyakrabban a műszaki tartalom (szemantika) alapján történő
osztályozás terjedt el. Az egyes alaksajátosság-kategóriákat családokba, osztályokba rendezik. (3.7.
ábra)
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3.7. ábra: Alaksajátosságok osztályozása
Az információk kifejezése alapján az alaksajátosságok explicit vagy implicit típusokba sorolhatók.
Explicit alaksajátosságok
Az explicit alaksajátosságok teljesen határozottak, melyek az alábbiak:
-

kiemelkedés;
benyomódás;
áttörés;
felületmódosítás;
mintázat.

Az előállítás szempontjából az alaksajátosság lehet:
-

forgástest (teljes vagy részleges elforgatással létrehozott);
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hasábtest;
terület típusú (pl. menet, rétegbevonás, felületkezelés, recézés).

Implicit alaksajátosságok
Az implicit alaksajátosságok nem teljesen jellemzettek, de számíthatók vagy kifejezhetők:
3.6.

módosítók (él, csomópont vagy felület környezetében);
származtatott (prizmatikus, forgástest vagy pásztázott alakzat),
összetett (a fentiek kombinációja);
egyéb.
Az alaksajátosságok térfogati leképezése

Az alaksajátosság alapegységeinek térfogati leképezése során a teljes geometriai alakot
testmodellezéssel egy, vagy több elemi geometriai test kompozíciójával hozzuk létre.
Definíció:
Leképezés:

geometriai és nem geometriai adatsémákkal való leírás.

A leképezés szükségszerűen több lépésben megy végbe, mivel meg kell valósítani az emberi
valóságot tükröző (fizikai jellegű) értelmezésének egyfajta logikai (lényegében algoritmikus)
szemléltetését úgy, hogy az először a szoftver logikai szemléltetésévé, majd ezt követően a
processzorokkal feldolgozható fizikai egységekké (utasításkóddá és adattá) legyen átalakítható. Az
átalakítást részben a modellezést végző ember, a részben a modellező szoftver hajtja végre.
Az alaksajátosság alapú geometriai modellezésre szolgáló parancsok a különböző testmodellező
szoftverekben – a szoftver „tudásától” függően részleteiben eltérhetnek egymástól.
3.7.

Az alaksajátosságok megjelenése testmodellező szoftverekben

A legismertebb testmodellező szoftverek paraméteres, alaksajátosságokon alapuló modellezést
tesznek lehetővé. Ez általában egy bázis alapsajátosság definiálásával kezdődik, amit egy, vagy
több profil alapú alaksajátosság megadása követ. A modellezés során az alaksajátosságok egymásra
épülnek, egymásból következnek, ami az ún. modelltörténetben kerül rögzítésre. Ez a fajta
modellezési technika a tervezői gondolkodásmódot tükrözi, azonban a modell módosítása – éppen
az egyes alaksajátosságok egymásra épülése miatt – a modell újraszámításával jár. A módosításhoz
ismerni kell a modelltörténetet és egyes esetekben a módosítás végezhető el és szélső esetben
széteső modellek is létrejöhetnek.
Példaként tekintsük át a Solid Edge V20 programban rendelkezésre álló alaksajátosságokat. (3.8.
ábra)

© Devecz János, BME

www.tankonyvtar.hu

90

MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS II.

3.8. ábra: Különböző alaksajátosság-parancsok Solid Edge-ben
Profil alapú alaksajátosságok:
-

kihúzás;
forgáskihúzásátvezetett kihúzás, kihúzás átmenettel, csavarvonal, normálirányú kihúzás;
kivágás;
forgáskivágásátvezetett kivágás, kivágás átmenettel, csavarvonal kivágás, normálirányú
kivágás;
furatmenet (hengeres, kúpos).

Gyártási alaksajátosságok:
3.8.

ferdeség;
lekerekítésélletörés;
mintaminta görbe mentén;
tükrözésmásolás tükrözéssel;
bordabordaháló, perem, szellőző rostély, távtartó tüske;
vékonyfalvékonyfalú rész, vastagítás.
Az alaksajátosságok tárolása adatbázisokban

Az alaksajátosságok gyakorlati alkalmazhatóságának feltétele, hogy a különböző CAD rendszerek
képesek legyenek az alaksajátosság-információk kezelésére.
A jelenleg használt geometriai modellezőrendszerek többségét még az alaksajátosság-koncepció
megjelenése előtt kezdték el fejleszteni.
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Mivel adattárolási problémák is felmerülnek, a tervezőrendszereknek rendelkeznie kell az
alaksajátosság létrehozásához, kezeléséhez szükséges függvényekkel.
Az alaksajátosság-információk adatsémába szervezésének lényegében két osztálya van:
-

geometriai modell adatbázisának kiterjesztése;
eredendően alaksajátosságokra alapozva szervezett adatbázisok.

Geometriai modell adatbázisának kiterjesztése
Az adatbázis kiegészítése történhet:
-

lazán (külső adatmodellként hozzákapcsolva a geometriai modell adatbázisához);
szorosan (belső adatmodellként hozzákapcsolva a geometriai modell adatbázisához).

Eredendően alaksajátosságokra alapozva szervezett adatbázisok
A megoldást az elemtárak létrehozása és használata jelenti. Az elemtárak lehetnek:
3.9.

beépített elemkönyvtár;
külön beilleszthető elemtár;
internet elérésű elemtár.
CAD rendszertől független mérnöki alkalmazások

A mérnöki tervezői tevékenység jelentős részét a szabványos alkatrészek vagy a kereskedelmi
forgalomban kapható tételek kikeresése és beépítése teszi ki. Az ilyen fajta termékek modellezése
nem jelent hozzáadott értéket, viszont nagymértékben csökkenti a kreatív mérnöki munkára
fordítható időt.
Alkalmazkodva a piaci elvárásokhoz, a szabványos alkatrészeket gyártó cégek nemcsak
nyomtatott, hanem digitálisan formátumban is elérhetővé tetszik az alkatrészeket, amelyek
valamilyen interfész (IGES, STEP, stb.) segítségével a CAD rendszerbe illeszthetők. Az ilyen
módon beillesztett alkatrész nem parametrikus és számos hibalehetőséget hordoz magában.
Ennek lehetőségét küszöböli ki az a szabványos és gyártó-specifikus elemtár katalógus, a
PARTsolutions, amely alkatrészek és összeállítások millióit tartalmazza, a legismertebb CAD
rendszerek natív formátumában.
Az elemkönyvtárakat tartalmazó katalógus-gyűjtemény közvetlen interfésszel kapcsolódik a CAD
rendszerekhez. A grafikus felületen a szükséges alkatrészek (elemek) kiválaszthatók és a geometriai
modellező programba beilleszthetők. A rendszer parametrikus, így a méretek utólag bármikor
módosíthatók.
A PARTsolutions a szabványos alkatrészeken túl tartalmazza a DIN, EN, ANSI szabványokat,
továbbá számos cég saját szabványait és a piacvezető gyártók termékkatalógusait. (3.9. ábra)
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3.9. ábra: A PARTsolutions szabványos elemei
A szükséges elemek hatékony és gyors kiválasztásának érdekében a rendszer beépített keresési
funkciókat biztosít a tervezők számára. Keresni lehet gyártóra, méretre, az utolsó változtatás
dátumára, tetszőleges szövegre vagy geometriai hasonlóságra. A keresés adott alkatrészre vagy
paraméterre is szűkíthető.
A PARTsolutions közvetlenül a CAD rendszerből indítható és a kívánt alkatrész kiválasztható. A
kiválasztott elem a CAD rendszer saját formátumában készül el (vázlat, alaksajátosság és egyéb
információkkal). Módosításkor a CAD rendszer meghívja az adott alkatrész kiválasztó ablakát,
felkínálva a módosítás vagy egy másik szabványos elem kiválasztását.
A PARTsolutions szabványos elemkészletéből a naprakész, a gyártó által megadott verzió érhető el.
A katalógusok hozzáférhetők az interneten keresztül is.
PARTsolutions modulok:
PARTdataManager: a PARTsolutions alapja, kezeli a különböző könyvtárakat, és intelligens
keresést biztosít.
PARTassembly: összeállítás konfigurátor. A szerelési struktúra eltárolható a későbbi
újrafelhasználás céljából. A szerelések a CAD rendszerben különálló alkatrészként készülnek el.
PARTshaft: tengelyek és forgásszimmetrikus alkatrészek készítésére. Megadhatók a lekerekítések,
élletörések, beszúrások, furatok, menetek, fogazás (külső, belső), csapágyazás, rögzítőgyűrűk,
tömítések.
PARTconnection: kötőelem kapcsolatok megadása. Az átmérő
automatikusan történik. A kapcsolódási szabályok definiálhatók.

és

hossz

kiválasztása

Az alábbi tengelyágyazási példa a beépített elemtár használatát mutatja be, ahol a csapágyak, a
kötő- és rögzítőelemek kiválasztása és modellbe építése a beépített elemtárból történik. (3.10. ábra)
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3.10. ábra: A beépített elemtár elemeiből készített összeállítás
3.10. Új modellezési technikák
A folyamatos fejlesztése során felszínre kerültek a leginkább elterjedt parametrikus, alaksajátosság
alapú, modelltörténettel rendelkező CAD rendszerek hiányosságai és korlátai.
Az alaksajátosságokon alapuló modellezési folyamat számos megkötéssel jár, a módosítási
lehetőségek korlátozottak és sok esetben a modell újraépítéséhez vezetnek. Ahhoz, hogy a
módosítások kiszámítható eredményt adjanak, nagyfokú előretervezés szükséges.
A hagyományos modellezési technológiák előnyei:
-

módosítható;
paraméteres;
a tervezői látásmódot tükröz.

A hagyományos modellezési technológiák hátrányai:
-

a módosításhoz ismerni kell a modelltörténetet;
a modelltörténetben minden alaksajátosságot értelmezni, ismerni kell;
a modelltörténet elején szereplő elemen végzett módosítás az egész modell indokolatlan
újraszámolását eredményezi;
széteső modellek jöhetnek létre.

A geometriai modellező rendszereknek fejlesztésének másik útja az explicit modellezési technika.
Ez a fajta modellezési technológia a modelltörténet alapú rendszerekhez képest az iparban nem
töltenek be jelentős szerepet.
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Az explicit modellezés előnyei:
-

a modellt helyezi előtérbe a modellt létrehozó lépésekkel szemben;
rugalmas, módosításkor nem szükséges a modell újraszámolása;
kisebb fájlméretet eredményez;
egyszerűbb az idegen fájlok módosítása.

Az explicit modellezés hátrányai:
-

nincsenek alaksajátosságok;
módosításhoz a paraméterek használata korlátozott;
nehezen automatizálhatók az egyes folyamatok.

A hagyományos és az explicit modellezés előnyeit a szinkronmodellezési technológia egyesíti
magában, amely parametrikus, alakelem alapú és modelltörténet nélküli modellezést valósít meg.
Ez a modellezési technika napjainkban kerül bevezetésre a kereskedelmi CAD szoftverekben.
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4. Termékdokumentáció
Termék életpálya

4.1.

Termék életpálya alatt azt a folyamatot értjük, amely a termék-ötlettől a termék piacról történő
kivonásáig tart. A termékeket életpályájuk különböző szakaszaiban, - a fogyasztói igények
felmerülésétől kezdve a tervezés, gyártás, üzemeltetés és a használatból való kivonás, esetleg
újrahasznosítás során -, dokumentumok kísérik. Ezek a dokumentumok tartalmukat és formális
megjelenésüket tekintve rendkívül sokfélék. A sokféleség egyrészt a termék jellegéből fakad,
másrészt a termék éppen aktuális életpálya szakaszától függ. Közös jellemzőjük, hogy szöveges és
rajzi információkat egyaránt tartalmaznak, az információközlés hatékonysága érdekében változó
arányú szöveges és rajzi megjelenítésben.
A termékek fejlesztésének hatékonysága szempontjából fontos, hogy a fejlesztők számára a
termékkel kapcsolatos információk naprakészek legyenek, rendszerezett módon kerüljenek tárolásra
és csak az adott munkafolyamathoz szükséges részhalmazuk kerüljön felhasználásra. A termékek
forgalomba hozásával a fejlesztők kapcsolata a termékkel nem fejeződik be, hanem a termék
életpályájának végéig tart.
Ennek a folyamatnak számos állomása van, melyek közül a teljesség igénye nélkül a
legfontosabbak:
-

projekttervezés;
tervezés (formatervezés, műszaki dokumentáció);
szímuláció (analízis, prototípus gyártás);
gyártás (gyártás-, szerszám-, megmunkálás tervezés);
szerelés (szereléstervezés, robotizálás, csomagolás);
minőségbiztosítás;
forgalomba hozás (szállítás, raktározás, üzembe helyezés);
használatba vétel;
karbantartás (szervíz, pótalkatrész gyártás);
forgalomból kivonás (újrahasznosítás).

A termék életciklus különböző állomásainak megvalósítását a meglévő információk segítik és
számos új információ is keletkezik.
4.2.

Integrált vállalati adatkezelés

Az egységes, a termékhez kapcsolódó információk és folyamatok hatékony kezelése ma már
korszerű számítógépes rendszerek segítségével történik, amely támogatja az egyéni és a csoportos
munkavégzést is. A rendszerbe az információk rendszerezett formában kerülnek be, függetlenül az
információt szolgáltató alkalmazástól. A rendszer kezeli a szöveges és képi információkat,
támogatja az ismert fájlformátumokat, így a tervező a megszokott alkalmazásaival dolgozhat
(szövegszerkesztő, táblázatkezelő, 3D modellező, stb.). A rendszer egyesíti magában az általában
elszigetelt rendszerek formájában megjelenő alkalmazásokat, így a vállalati folyamatok
hatékonyabbá válnak és csökken a kézi adatbevitelből eredő hibázás lehetősége.
A termékekhez kapcsolódó információk egységesen és egy helyen tárolhatók, az információ
jellegétől függetlenül (CAD modell, végeselemes analízis eredménye, gyártástechnológiai adat,
© Cseke József, Eleőd András, Márialigeti János, BME

www.tankonyvtar.hu

96

MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS II.

szerelési utasítás, beszállítói adatok, szerződések, stb.). Különféle keresési eszközök segítségével a
szükséges információ az elektronikusan tárolt dokumentumokból (fájlokból) gyorsan és könnyen
kikereshető.
Az információk nemcsak a vállalaton belül oszthatók meg, hanem internetes kapcsolaton keresztül a
világ bármely pontjáról hozzáférhetők (megfelelő hozzáférési jogok birtokában), továbbá a más
területeken dolgozók (logisztika, minőségbiztosítás, stb.) is megoszthatják egymás között az
információkat.
A termékfejlesztési folyamatok során keletkező változtatások nyomon követése automatikusan
történik, azaz a rendszerben mindig a legfrissebb információk állnak rendelkezésre.
A következőkben a termék egyes életpálya szakaszához köthető termékdokumentációkat alapul
véve vesszük sorra és jellemezzük az azokban fellelhető különféle rajzfajtákat.
A termék életpálya szakaszait az alábbi felbontásban tárgyaljuk:
1. Társadalmi igények felmérése
2. Tervezés
3. Gyártás
4. Termék eladás
5. Üzemeltetés
6. Roncskezelés, újrahasznosítás
4.3.

Társadalmi igények felmérése

A valóságban valamely szükséglet kielégítésére vonatkozó igény általában nem egyik napról a
másikra, és nem pontos paraméterekkel rendelkező feladat formájában jelentkezik. A konkurencia
szorításában lévő vállalat, a megszállott feltaláló, a szemfüles vállalkozó, a probléma megoldására
kényszerült kreatív kisember, mind-mind forrása lehet olyan igények felmerülésének, amelyek
azután az igények kielégítésére, a feladat megoldására vállalkozókat továbblépésre késztetik A
továbblépés első mozzanata a felmerült igények kielégítésére alkalmas eszköz, eljárás, módszer
pontosítása, jellemzően a termékkel szemben felállított előzetes követelményjegyzék összeállítása.
Ezek lehetnek szöveges előírások, a tervezés számszerű paramétereinek -teljesítmény, méret,
energiaigény, stb.- összessége, de része a tervezendő berendezés elvi vázlata, a szóba jöhető elvi
megoldások összessége is.
4.3.1. A tervezés folyamata és a folyamatot kísérő rajzi eszközök
A Műszaki Ábrázolás tárgyakban az eddigi tanulmányaink során döntően olyan – ábrázoló
geometriai alapokra épülő – technikákat és ábrázolási módokat ismertünk meg, amelyek a
szerkezetek felépítésének, kialakításának megértéséhez, legyártásának lehetővé tételéhez szükséges
grafikai információk egyértelmű közlését teszik lehetővé. Úgy is szoktuk ezt röviden mondani,
hogy ezek a szerkezetre vonatkozó „milyen a felépítése?” kérdésre adandó válasz közlésére illetve
rögzítésére alkalmas eszközök.
A fenti kérdés megválaszolása azonban a gépészeti – és általában a mérnöki - tervezési folyamatnak
csak az utolsó, legvégső fázisa. Ezt megelőzően, a tervezői munka során a fentinél elvontabb
szinten megfogalmazható kérdéseket is meg kell válaszolni, mielőtt a „milyen a felépítése” kérdést
értelmesen fel lehetne tenni.
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A 4.1. ábra a teljes tervezési folyamat egy lehetséges, a német mérnök egylet (VDI) által megadott
folyamatábráját mutatja be. Az ábra jobb oldalán feltüntetett egymás alatti rajzok szemléletesen
mutatják a tervezési folyamat egymást követő lépéseinek tartalmi vonatkozásait és egyben az
ezekben alkalmazott sajátos grafikus kommunikációs eszközök jellegét.
A Műszaki Ábrázolás tárgyak keretében megismert ábrázolási szabályok alapvetően a III.
Megtervezés és IV. Kirészletezés munkafázisokhoz kapcsolódnak; a szerkezeti kialakítás világossá
tételét szolgálják.
Az ezeket megelőző II. Koncepcióképzés munkafázisban ettől eltérő jellegű tervezési tevékenység
szerepel, amelyben a hatékony információközlés érdekében és a kreatív gondolkodás serkentése és
segítése céljából szintén jelentős szerepet kapnak grafikus kommunikációs eszközök. Ezek
vonatkozásában szintén kialakultak bizonyos szabályok és ábrázolási szokások. A dolog
természetéből adódóan ezek azonban kevésbé szigorúak, és egyben nagyobb változatosságot is
lehetővé tesznek. A továbbiakban ezek jellegzetességeit foglaljuk össze.
Maga a tervezési folyamat ábrája (4.1. ábra) a folyamatábrák általános szabályainak
figyelembevételével készült. E szerint az egyes tevékenységi fázisok rövid, szabatos, lényegre törő
megnevezése általában kerettel határolt „dobozban” kerül megjelenítésre. A „dobozok” sorrendje az
egyes tevékenységi fázisok célszerű sorrendjét jeleníti meg. A nyíllal kiegészített összekötő vonalak
a tevékenységek egymás utáni sorrendjén kívül összetettebb, a közöttük létező egyéb irányú
kapcsolatok szemléltetését is lehetővé teszik.
A dobozok alakjának variálásával és ezeknek a fő folyamat egyes fázisaihoz való rendezésével
célszerűen és szemléletesen megjeleníthetők egyéb fontos, kapcsolódó információk. Ilyenek például
a „A munka eredménye” oszlopban, megváltozott alakú „dobozokban” megjelenő dokumentum
nevek (4.1. ábra). Ezek a tervezési folyamat egyes fázisaihoz rendelt, annak eredményeit tartalmazó
dokumentumok szokásos megnevezései.
A 4.1. ábra „II. Koncepcióképzés” megnevezésű tervezési fázisa két tervezési lépést tartalmaz,
amelyek megnevezése a folyamat ábra 2 és 3. sorszámmal ellátott dobozában található. A tényleges
tervezői tevékenységekkel e tárgy keretében nem foglalkozunk; a továbbiakban az ezekben
alkalmazott speciális grafikus kommunikáció eszközök és módszerek jellegzetességeit foglaljuk
össze.
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4.1. ábra: A tervezési folyamat VDI szerint
4.3.2. A tervezés során keletkező további dokumentáció fajták
Ebben az életpálya szakaszban a termék még nem létezik, de dokumentációja már igen, ez a
felmerült igények vélhető kielégítésére alkalmas termék leírását, főbb paramétereit, elvi megoldási
lehetőségeit már tartalmazza. Ebben a dokumentációban jelenik meg a termékkel kapcsolatos első
rajzfajta, a vázlatrajz.
-

Vázlatrajz, megoldáselv, „Móricka” rajz

Ez a rajzfajta még némi túlzással nevezhető csak műszaki rajznak, vonalak, körök, egyezményes
rajzjelek célszerűen összeállított együttese, amelyek alkalmasak a termék, berendezés
működésének, kinematikájának, felépítésének a leírására. A gépészeti elemek egyezményes
rajzjelei alapján bonyolult berendezések, berendezésrészek gyorsan, egyszerűen leírhatók, akár több
változat is szemléltethető. A kapcsolódó szakterületek ábrázolás technikája fejezet részletesen
foglalkozik a gépészeti gyakorlatban alkalmazott rajzjelek bemutatásával.
Léteznek olyan szakterületek, ahol a beépítendő elemek sajátosságaiból fakadón a jelképes
ábrázolás közel kiviteli terv szintű lehet (pneumatika, hidraulika, villamos kapcsolási rajzok).
Ezekben az esetekben az elemek beépítési rajzainak elkészítésével (alaplap, elhelyezési rajz,
csövezési rajz, nyomtatott áramköri lap rajza), akár komplett tervdokumentáció is készíthető.
4.3.3. A funkció és ezek struktúráinak meghatározása
Az első, tényleges tervezői fázisban (2 sorszámú doboz) a tervezendő berendezés feladatát,
funkcióját fogalmazzuk meg, vagyis a „Mi a feladata, mi a funkciója?” kérdésre adjuk meg a
választ. Nyilván itt olyan absztrakt szinten tesszük fel és válaszoljuk meg a kérdést, hogy szerkezeti
szempontok még nem merülhetnek fel. A kérdés megválaszolása általában részfunkciók rendezett
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sorozatának formájában adható meg. Ennek megfelelően a grafikai eszközök is sajátságosak. A 4.1.
ábra jobb szélén szereplő ábra sor legfelső eleme erre mutat példát, egy hajtómű esetére.
A grafikus megjelenítés ebben az esetben is a folyamatábrák eszköztárával történik, a sajátos
feltételekhez igazítva. A szükséges funkciók megnevezése sorrendbe rendezett dobozokba kerül, pl.
vezet, változtat átalakít stb., a dobozokat összekötő vonalak pedig az objektumot, úgynevezett
operanduszt, jelenítik meg, amelyen a dobozokban megnevezett műveleteket végre kell hajtani. A
vonalak fölé írt mennyiségek szimbólumai azonosítják az operanduszt, a nyilak pedig a
sorrendiségre, kapcsolódásokra utalnak.

4.2. ábra: Burgonya betakarító gép funkcióstruktúrája
A 4.2. ábra a fenti elvek alkalmazásával megrajzolt ábrát mutat egy burgonya betakarító gép esetére
[1]. Az ábrán megjelennek mindazon objektumok, amelyek a folyamatban részt vesznek, így az
energia (E, folytonos vonallal jelölve), a burgonya és egyéb kapcsolódó anyagféleségek (A, kettős
vonal) illetve jel (J, szaggatott vonal).
Az egyes dobozokba a műveletek megnevezése kerül. A dobozok közötti kapcsolatok az
objektumokat szimbolizáló vonalak és azokon elhelyezkedő nyilak teszik egyértelművé.
A 4.2. ábra a) része alapján már első ránézésre is könnyen érthetővé válik a tervezett berendezés
funkciója, illetve a teljes funkció megvalósításához szükséges részfunkciók sorozata, azaz a „Mi a
feladata, mi a funkciója ?” kérdésre adott válasz. Ez jól szemlélteti a grafikus eszközök
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hatékonyságát. Könnyű belátni, hogy ennek szöveges formában való világossá tétele igen
körülményes és nehezen érthető lenne.
További egyszerűsítést tesz lehetővé az egyes, gyakran ismétlődő műveletekre bevezethető
szimbólum rendszer, amire példát a 4.2. ábra b) részén láthatunk. Ezzel a technikával az elektromos
kapcsolási rajzokhoz hasonló szerepű és jellegű eszköztárhoz juthatunk, ami gépészeti
berendezések esetén is alkalmazható.
Megjegyezzük, hogy ez az ábrázolási mód és eszköztár nemcsak a tervezésben, hanem meglévő
gépek, berendezések, vagy rajzok formájában megjelenített konstrukciók elemzéséhez, működésük
tanulmányozásához, megértéséhez is igen hatékonyan alkalmazható.
4.3.4. Megoldáselvek és ezek struktúráinak keresése
A tervezési folyamat ezen fázisában (3 sorszámú lépés) a „Hogyan működik” kérdésre keressük a
választ. Az előző tervezési fázishoz kapcsolódva itt az egyes funkciók, részfunkciók stb.
megvalósításának lehetőségeit keressük. E lehetőségek fizikai, kémiai, általában a
természettudományi törvények formájában megadott ok-okozati kapcsolatokat, u.n. hatás-elveket és
ezekből felépített struktúrákat jelentenek. A hatás-elvek gyakorlati megvalósítása adja a szerkezet
elvi működési módját. Szokás ezért ezeket az ábrákat megoldás elv vagy elvi megoldás néven is
azonosítani.
Az itt megjelenő ábrák általában vonalasak, elvi vázlatok illetve azok rendezett sorozata.
A 4.1. ábra bal oldalán a hajtómű elvi működési vázlata ennek a munkafázisnak az eredményét
mutatja, jól áttekinthető és könnyen érthető vázlat formájában. Általában a mozgás- illetve a
teljesítmény-átvitel vagy módosítás elvi megoldásait az u.n. kinematikai vázlat formájában adjuk
meg. Ezek ténylegesen csak az elvi működést szemléltetik, a szerkezeti megoldásra még utalásszerűen sem tartalmaznak információt; nem is ez a feladatuk.
A kinematikai vázlatok elemei általában az ágyazások, a teljesítmény átvivő elemek vonalas ábráit,
és azok kapcsolatait tartalmazzák (lásd 5. fejezet).
Más jellegű megoldás elvek grafikus megjelenítésére, tekintettel az igen nagy változatosságra, nem
lehet egységes szabályokat megadni, ezért jelentős szerepe van a tervező mérnök találékonyságának
és egyéni ötleteinek. A megjelenítés alapvetően ekkor is vonalas elvi ábra, ahol az egyértelműség, a
lényegre törekvés, a könnyű áttekinthetőség és érthetőség az elsődleges cél.
A 4.3. ábra egy forgástest alakú kúpos elemek azonos pozícióba hozására szolgáló berendezés
vázlatát mutatja
Az „A” belépésnél rendszertelen helyzetű darabok jelennek meg. Ezek további mozgatása
gravitáció segítségével történik. Az első lépés a darabok forgástengelyének vízszintes helyzetbe
hozása, egyszerű csúsztatással-gurítással, a pálya „B” szakaszán. Az elemek azonos pozícióba
hozása a súlypont elhelyezkedése alapján, szintén a gravitáció felhasználásával történik. Így a „C”
helyen a darabok azonos helyzetbe pozícionálva jelennek meg. E példa világosan mutatja egy
ötletes rajz információközlő képességének sokrétűségét és hatásosságát. A működési mód világos
ábrázolása mellett a működés fizikai háttere is egyszerűen felismerhető.
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4.3. ábra: Pozícionáló berendezés elvi vázlata
Az ábra információ tartalmát, azaz berendezés elvi felépítését és működését, annak fizikai hátterét
szövegesen csak igen nehézkesen, jelentős terjedelemben lehetne megfogalmazni, aminek
megértése is nehézkes lenne.
Kiemelendő a 4.3. ábra vázlat jellege. Kialakításra, illetve felépítésre vonatkozó információk
nincsenek, csak a működési mód és annak fizikai háttere kerül ábrázolásra.
4.4.

Tervezés

A termék létrehozásához nélkülözhetetlen szakasz, az előzetes követelményjegyzékben
megfogalmazott célok figyelembevételével, a termék virtuális előállítása, amely valamely
adathordozón, papíron, mágneses adathordozón klasszikusan műszaki rajz, vagy 3D-s
testmodellként jelenik meg. Célszerűen kereskedelmi áruk, egyedileg tervezett géprészek együttese,
amely kinematikailag és szilárdságilag ellenőrzött elemekből épül fel.
A tervezési folyamat első lépése célszerűen a termék fő funkciójához kapcsolódik. Példaként egy
megmunkáló gép tervezésekor első lépés a szerszám és a munkadarab találkozási pontja
környezetének a megtervezése. Ezt követi a szerszámot, munkadarabot mozgató, tartó elemek
megtervezése, majd az egyes elemek mozgását, állítását biztosító hajtóművek, mechanizmusok
kiválasztása, megtervezése. A berendezés elemeit összefogó, a belső erőket rövidre záró
vázszerkezet kialakítása a következő lépés, ezt követi a veszélyes részeket takaró, a formaterv
igényeit kielégítő burkolat tervezése. A berendezés kezelőszervei, irányító elemei tervezése
összekapcsolódik a burkolat tervezésével, tekintettel arra, hogy ezek a berendezésrészek közvetlen a
burkolat alatt, vagy annak részeként jelennek meg.

4.4.1. Az alakadás szabályai
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Egy alkatrész rajzának vagy számítógépes modelljének elkészítésekkor már az alakadás első
fázisában érdemes figyelembe venni a tervezés három alapszabályát: az egyértelműséget, az
egyszerűséget és a biztonságot.
Az egyértelműség alapszabálya a műszaki ábrázolás során elsősorban az egyértelmű
ábrázolásmódot, valamint az egyértelmű dokumentáció (rajz + darabjegyzék + műszaki leírás)
készítését jelenti. Erről szóltak a jegyzet előző fejezetei. Egy-egy alkatrész kialakítására
vonatkozóan viszont a későbbi, funkcionális egyértelműség szerepét kell szem előtt tartani. A
következő ábrák erre mutatnak néhány példát (4.5. ábra).
Öntött alkatrészeknél a forgácsolással megmunkálandó felületeket ki kell emelni az öntvény
felületéből, azért, hogy ezzel a megmunkálás igényét egyértelműsítsük.
Az egyértelmű szerelhetőséget is elsősorban az alkatrész alakjával, ill. kialakításával lehet
biztosítani (4.4. ábra).

4.4. ábra: Egyértelmű szerelhetőség biztosítása az alkatrészek kialakításával (baloldalon a
hibás, jobb oldalon a helyes megoldások)
A műszaki ábrázolás során az egyszerűség alapszabálya azt jelenti, hogy törekedni kell az egyszerű
geometriai formák alkalmazására, mivel ez az egyszerűség a későbbiek folyamán további
előnyökkel fog járni. Az egyszerűség elvének egyik leggyakrabban alkalmazható formája a
szimmetria alkalmazása. A szimmetria nem csak az ábrázolást egyszerűsíti, hanem homogénebb
feszültségeloszlást, egyszerűbb gyárthatóságot, szerelhetőséget és javíthatóságot is eredményez.
www.tankonyvtar.hu
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A szimmetrikus kialakítás mellett léteznek olyan megoldások, amelyek automatikus
alkalmazásával, a konstrukció áttervezése nélkül, egyszerű módosítással lehet annak használati
értékét növelni. Az inverz geometria elvének alkalmazásával (pl. az ábrán látható csőkötésben a
kúpfelület irányítottságának felcserélésével, 4.5. ábra) megváltozik az erőkomponensek iránya. A
jobboldali esetben nem csak a menetre ható erők kedvezőbbek, hanem a geometriai viszonyok miatt
a csatlakoztató anya is merevebbre készíthető.

4.5. ábra: Példa az inverz geometria elvének alkalmazására
A feladatmegosztás elvének alkalmazása egyszerűbben tervezhető, gyártható, ill. szerelhető
konstrukciót eredményez. Az alábbi ábrán látható tengelycsonk esetében (4.6. ábra) a tengelycsonk
minden felületeleméhez csak egyetlen funkciót rendelünk, így az egyes felületek méretezése,
megmunkálása, esetleges javítása egyértelműbbé és egyszerűbbé válik.

4.6. ábra: A feladatmegosztás elvének alkalmazása egy hengeres tengelycsonk esetében
A biztonság alapelve a műszaki ábrázolás során a konstrukció funkcionális biztonságára, azaz a
működés biztonságosságára terjed ki, nehogy a tervezettől eltérő üzemállapot kialakulhasson. Az
ábrázolás szintjén az alkatrész funkcionális biztonságát növelhetjük a tengelyváll lekerekítések,
élletörések, tűrések és illesztések, valamint a hozzájuk tartozó felületi minőségek gondos
kiválasztásával és megadásával, csakúgy, mint például a csavarkötések egyes elemeinek gondos
kiválasztásával és a csavarkötés biztosításának megoldásával (2.13. ábra).
A kialakítás és az alakadás olyan optimumkeresési feladatot jelent, amely során egyfelől azt kell
biztosítani, hogy a tervezett alkatrész formája és mérete a kiválasztott anyaggal együtt garantálja a
szükséges élettartamot az üzem közben fellépő valóságos terhelés mellett. Másfelől azt is biztosítani
kell, hogy a kialakítás során a tervezett konstrukció minden egyes eleme külön-külön is, és az egész
konstrukció teljes egészében is alkalmas legyen a funkciói ellátására, ugyanakkor az alkatrészek
gyártása, ellenőrzése, szerelése és szétszerelése, valamint utólagos felhasználása a lehető legkisebb
költségekkel járjon.
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4.4.2. A gyártás során keletkező dokumentáció
Ennek az életpálya szakasznak a termékdokumentációja a gyártási tervdokumentáció. A gyártási
tervdokumentációban többféle rajzfajta is fellelhető:
-

Törzsrajz:

A tervezési folyamat elsőként elkészített rajza. Egyszerűbb berendezés esetén egy rajz is elegendő
lehet, (esetleg több lapon), bonyolultabb berendezéseknél több törzsrajz is készülhet a berendezés
részegységeiről. Ennek a rajzfajtának vannak formai és tartalmi követelményei.
Formailag a később tárgyalt összeállítási (rész összeállítási) rajzhoz hasonló, a berendezés minden
részletére kiterjed, szövegmezővel, darabjegyzékkel ellátott. Minden alkatrész látható, az egyes
alkatrészek beépítési környezetének ábrázolása hangsúlyos. A rajz általában több képben ábrázolja
a berendezést, a szükséges számú nézetekkel, metszetekkel kiegészítve.
Tartalmilag a törzsrajz olyan mélységű, hogy alkalmas akár más tervező vagy szerkesztő által
elvégzett további kirészletezésre, a teljes gyártási tervdokumentáció, ezen belül minden
alkatrészrajz elkészítésére. Tartalmaz minden olyan információt, amely a felelős tervező döntése:
tűrések, illesztések, beépítési, technológiai utasítások. Felelős tervező (vezető tervező) ebben az
esetben az a személy, aki megfelelő számításokkal igazoltan döntötte el az egyes elemek illesztését,
kinematikai helyességét, beépítési környezetét.
-

Alkatrészrajz

A berendezést alkotó alkatrészekről készül olyan mélységben, hogy az alkatrész legyártása a rajz
alapján lehetséges legyen. Tartalmazza az alkatrészt szükséges számú nézetben, metszetben, teljes
mérethálózattal, az előírt tűrésekkel, felületi érdességekkel. Az alkatrészen szereplő tűréseket
számszerűsíteni kell, akár a névleges méret mellett, akár külön megrajzolt tűréstáblázatban.
Szükséges feltüntetni a betartandó technológiai utasításokat, edzés, feszültség mentesítés,
keménységmérés helye, felületkezelés, stb.
A jól elkészített alkatrészrajz esetén a gyártási folyamat során már további kérdés nem merülhet fel,
a megfelelő előgyártmány ledarabolásától kezdve a végleges felületkezelésig a rajzon minden
információnak szerepelnie kell.
-

Rész összeállítási rajz

Bonyolultabb berendezés esetén a termék fő funkcióját különböző részfunkciók célszerű
összekapcsolásával valósítjuk meg. A rész funkciók megvalósítására alkalmas berendezésrészeket
rész összeállítási rajzokon jelenítjük meg. A rész összeállítási rajzok a berendezésrészt alkotó
alkatrészeket összeszerelt állapotukban ábrázolják. Követelmény a rész összeállítási rajzzal
szemben, hogy a berendezésrészt alkotó minden alkatrész látható legyen, azonban az egyes
beépítési környezetek részletes kidolgozása elhagyható. A rajzon a berendezésrész befoglaló
méreteit, a környezetéhez való csatlakozási méreteit, mozgó részek esetén a szélső helyzet méreteit
kell szerepeltetni, egyéb méretek feltüntetése nem szükséges.

-

Összeállítási rajz

Az összeállítási rajz a berendezést alkotó alkatrészeket összeszerelt állapotukban ábrázolja.
Formailag a törzsrajzhoz hasonló, azonban nem követelmény az egyes beépítési környezetek teljes
kidolgozása. Követelmény, hogy a berendezést alkotó minden alkatrész, látható legyen, formai és
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tartalmi jegyei megegyeznek a rész összeállítási rajzok formai és tartalmi jegyeivel. A rész
összeállítási rajzokon ábrázolt berendezésrészek ezen a rajzon egy tételként szerepelnek, ezért
azokat elegendő az azonosíthatóság követelményeinek megfelelően ábrázolni, ezek kirészletezése
itt már szükségtelen.
-

Szerelési rajz

Speciális rajzfajta, azokban az esetekben készül, amikor az egyes berendezésrészek összeépítése,
szerelése az összeállítási rajzon nehezen ábrázolható, illetve ha a készre szerelés egyéb okok miatt
nem a gyártó telephelyén, hanem a berendezés telepítési, üzemelési helyszínén történik. Közúti
vagy vasúti szállítás esetén a berendezés szállítási méretének határt szab a közúti vagy vasúti
űrszelvény mérete. Ezekben az esetekben a gyártóművi összeszerelés csak részben, a szállítható
mérethatárig történik meg, a berendezés készre szerelése helyszíni feladat. Jellemző példaként a
nagyméretű transzformátor házak vagy a szélerőművek helyszíni összeszerelése említhető.
A szerelési rajzok az összeszerelendő berendezésrészeket vékony folytonos vonallal ábrázolják, a
kötőelemek és azok tartozékai vastag vonallal kerülnek megrajzolásra. A szerelési rajz
tételjegyzéke a berendezésrészeket egy-egy tételként jelöli, míg a kötőelemek tételezése teljes körű.
Fontos szöveges utasításként előírni az esetlegesen betartandó szerelési sorrendet, a biztosítandó
szerelési hézagokat és a csavarok meghúzási nyomatékát. Meghúzási nyomaték előírása mellett fel
kell tüntetni, hogy az előírt meghúzási nyomaték a csavarmenet vagy a csavaranya felfekvő felülete
kent állapota mellett érvényes-e. Egyes bonyolultabb esetekben a szerelési utasítások külön
szöveges kiegészítését képezik a szerelési rajznak, ekkor a rajzon hivatkozni kell a külön
anyagrészre.
-

Beépítési, rajz

Kereskedelmi áruk, pl.: motorok, hajtóművek, elektromos kapcsoló- vezérlő szekrények beépítését
ábrázoló rajzfajta. A beépítendő objektum ábrázolása csak olyan mélységű, hogy a környezetéhez
való kapcsolódás jól látható legyen. Általában vékony folytonos vonallal megrajzolt körvonal
mellett a csatlakozó felületek kirészletezése a jellemző.
-

Telepítési rajz

Formai jegyei hasonlóak a beépítési rajzhoz, jellemzően a berendezés üzemeltetési helyszínre való
telepítését mutatja be. Feltünteti a berendezés rögzítését a környezetéhez, talajhoz, falhoz,
bemutatja az elektromos csatlakozás szükséges kiépítési környezetét. Ennél a rajzfajtánál a
berendezés körvonala vékony vonallal megrajzolt, a csatlakozási környezet kellő mélységben
kirészletezett. A rajzon feltüntetésre kerülnek a szükséges alapozási paraméterek, a fal
szerkezetének megjelölése. Bonyolultabb esetekben alapozási rajz készül, előírt betonminőséggel,
vasalási tervvel, alaptest beépítési tervvel.
4.5.

Gyártás

A termék gyártása során az alapvető dokumentáció a gyártási tervdokumentáció. Tartalmazza a
berendezés összeállítási, rész összeállítási és alkatrészrajzait. Sok esetben a gyártási technológia
újabb rajzokat igényel, ezt már a technológus készíti a gyártómű gépparkja illetve a gyártás
lehetőségei figyelembevételével. Öntvény alkatrészek esetén öntvény mintarajzok, kovácsdarabok
esetén a süllyesztékek rajzai, bonyolultabb hegesztett alkatrészek esetén hegesztő készülékek rajzai,
hegesztési sorrend előírások egészítik ki a gyártási tervdokumentációt. Formailag ezek a rajzok
megegyeznek a tervezés során leírt rajztípusokkal, összeállítási és alkatrészrajzok képezik a gyártási
folyamat során keletkező újabb termékdokumentációkat.
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Különösen nagyobb darabszámú gyártás esetén jellemző a gyártás „technologizálása”, amelynek
keretében művelettervek készítése, megmunkálási paraméterek előírása biztosítja a hatékony és
helyes gyártási folyamatot.
4.6.

Termék eladás

Kereskedelmi tevékenység, amelyet speciális termékdokumentáció kísér. Elsősorban beruházóknak
készül, ezért műszaki tartalma döntően a berendezés felhasználhatóságára, beépítési körülményeire
terjed ki. Prospektus szintű, amely alkalmas az érdeklődés felkeltésére, a beruházói döntés
előkészítésére. Rajzait tekintve körvonalas telepítési, beépítési rajzok, amelyeket a következő
fejezetben részletezünk.
4.7.

Üzemeltetés

A legyártott berendezés a megrendelő telephelyén telepítésre, beüzemelésre kerül. A helyi
viszonyok ismeretében még a tervezési stádiumban elkészülnek a telepítéssel kapcsolatos
dokumentációk, rajzok. Ezek tartalmát üzemeltetési dokumentáció néven szabvány rögzíti. Az
üzemeltetési dokumentáció, mint a termék üzemeltetési életciklusához tartozó termékdokumentáció
az alábbi fejezetekből áll:
-

műszaki leírás,
kezelési utasítás,
karbantartás utasítás,
üzembe helyezési utasítás,
üzemeltetési napló,
kísérőlap (műszaki adatlap),
áruismertető címke,
javítókészlet jegyzék,
okmányjegyzék (tartalomjegyzék),
mellékletek.

Műszaki leírás:
A műszaki leírás tartalma:
-

bevezető,
a termék rendeltetése, alkalmazási területe,
a termék műszaki adatai,
a termék összetétele, tartozékai,
a termék felépítése, működése, kezelő-, szabályozó-, és ellenőrző szervei,
a terméket alkotó részegységek felépítése és működése,
a beépített ellenőrző, mérő-, és hitelesítő műszerek,
szerszámok és speciális készülékek,
a termék elhelyezési feltételei,
a termék feliratozása, megjelölése, plombálása,
a termék csomagolóeszközei és a csomagolás módja,
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mellékletek és egyéb adatok (pl.: fokozott kopásnak kitett alkatrészek megengedett kisjavítási
méterlépcsői, határértékei).

Kezelési utasítás:
A termék szabályos üzemeltetéséhez és működőképességének fenntartásához szükséges ismereteket
tartalmazza. Szükséges előírni a termék beállítási, beszabályozási, ellenőrzési paramétereit, az
egyes kezelőszervek funkcióit. Rögzíteni kell a gyakoribb hibalehetőségeket és elhárításuk módját.
Karbantartási utasítás:
Külön karbantartási utasítást kell készíteni, ha a termék karbantartásáról a kezelési utasítás nem
rendelkezik. A karbantartási utasításban kell előírni a termék rendeltetésszerű használatához és
működőképességének megőrzéséhez szükséges műveleteket.
Üzembe helyezési utasítás
Külön üzembe helyezési utasítást kell készíteni, ha a termék üzembe helyezéséről a kezelési
utasítás nem rendelkezik. Az üzembe helyezési utasítás a termék alkalmazási helyén végzendő
helyszíni szereléshez, felállításhoz, beindításhoz, beszabályozáshoz, bejáratáshoz, stb. továbbá a
termék és részegységeinek szétszereléséhez, lebontásához szükséges ismereteket tartalmazó
dokumentáció.
Üzemeltetési napló
Az üzemeltetési napló az üzemeltetési körülmények (üzemidők, karbantartások, javítások, esetleges
balesetek, stb) rögzítésének okmánya. Abban az esetben kell készíteni, ha az üzemeltetés során
szükség van a műszaki állapot okmányszerű nyilvántartására, az előforduló üzemzavarok,
rendellenességek dokumentálására.
Kisérőlap, műszaki adatlap
A kísérőlap a termék gyártómű által garantált (szavatolt) műszaki adatait tartalmazó és a termék
szállítását kísérő okmány. Adattartalma más okmányba is beépíthető.
Áruismertető címke:
A termék üzemeltetéséhez, használatához szükséges főbb jellemzőket és tudnivalókat ismertető lap.
Ha elegendő, akkor a kísérőlap helyett az áruismertető címkén is elhelyezhetők a termék
üzemeltetéséhez, használatához szükséges rövid terjedelmű tudnivalók.
Javítókészlet jegyzék:
A termék vagy termékcsoport üzemeltetéséhez és javításához szükséges tartalék alkatrészek,
szerszámok, tartozékok és anyagok rendeltetését, mennyiségét és a szállítmány csomagolásában
elfoglalt helyét meghatározó okmány. Készülhet önálló alkatrész katalógus kivitelben is, célszerűen
ábrás vagy robbantott ábrás kiegészítéssel
Okmányjegyzék (tartalomjegyzék)
A jegyzékben sorrendben a termék egészére és részegységeire vonatkozóan fel kell sorolni az
üzemeltetési dokumentáció okmányait.
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Mellékletek:
Az üzemeltetési dokumentációhoz mellékelhetők a termék kezeléséhez és használatának betanítását
elősegítő oktatóanyagok, táblák, stb. Sorozatgyártású termék esetén változási értesítőben célszerű a
nyilvántartott megrendelőket tájékoztatni a termék esetleges változásairól, fejlesztéseiről.
Egyszerűbb esetekben nem szükséges a fentiekben tárgyalt részletességű üzemeltetési
dokumentáció. Ebben az esetben a berendezéssel kapcsolatos, az üzemeltetésre vonatkozó
ismereteket használati utasítás formájában fogalmazzuk meg.
A használati utasítás tartalma:
4.8.

a termék rendeltetése, alkalmazási területe,
műszaki jellemzők és adatok,
a termék összetétele, csomagolási jegyzéke,
a termék felépítése és működési elve,
biztonságtechnikai, munkavédelmi előírások,
az üzembe helyezés előkészítése,
üzemeltetés (működtetés),
karbantartás,
hibalehetőségek és elhárításuk,
átvételi igazolások,
jótállási kötelezettségek,
reklamációs tudnivalók,
konzerválási és csomagolási igazolások.
Roncskezelés, újrahasznosítás

Minden berendezés, termék életciklusának végére érve a használatból kivonásra kerül. A benne
szereplő anyagok, folyadékok többnyire veszélyes hulladékot képviselnek, ezért szétszerelésük,
megsemmisítésük fontos környezetvédelmi feladat. Szétszerelési utasítások, anyagfajták szerinti
elkülönítésük leírása képezi a termékdokumentáció tárgyát ebben az életciklusban. A szétszerelési
utasítások rajzi kiegészítései elsősorban robbantott ábrák, elvi rajzok formájában jelennek meg.
Tömeggyártású termékek esetén jellemző tevékenység, a javítható, felújítható berendezésrészek
javítási, felújítási műveleteit tartalmazó dokumentáció. Tartalmazza az esetleges szétszerelési
utasításokat, megnevezi a cserélhető alkatrészeket, az esetleges kopott felületek újra munkálására
rajzi kiegészítéssel ellátott dokumentációt biztosít. Jellemző rajzfajták ebben a ciklusban a
robbantott ábrák, illetve a felújítandó alkatrészek alkatrészrajzai a megmunkálandó felületek
paramétereinek (méret, felület érdesség, keménység, felületvédelem) ábrázolásával.
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5. Kapcsolódó szakterületek ábrázolástechnikája
A műszaki ábrázolás szabályai valamennyi szakterületen ugyanazokon az alapelveken nyugszanak.
Erre utal a vonatkozó szabványok tartalma és érvényességi területe is. Az egyes társ-szakmák az
ábrázolt objektumok természetét illetően és az ábrázolás révén átadandó információk jellege és
felhasználása tekintetében eléggé eltérő igényeket támasztanak. Ennek megfelelően minden
területhez sajátos ábrázolási, méretmegadási és jelölési szabályok tartoznak, melyeket az alapvetően
géprajzi ismereteket alkalmazó mérnöknek is ismerni, sőt sok esetben alkalmazni kell. Ebben a
fejezetben a közlekedési és gépészmérnökök gyakorlatához leggyakrabban kapcsolódó társszakmák ábrázolási szabályairól adunk rövid összefoglalást: csővezetékek, hidraulika, pneumatika,
acélszerkezetek, építészet (magas- és mélyépítés), villamos berendezések.
Az összefoglalás sorrendjét a termék, berendezés tervezési, telepítési, üzemeltetési folyamatához
célszerű illeszteni. A tervezési folyamatban először megjelenő ábrázolási forma a megoldáselvek
felvázolását lehetővé tevő, kinematikai kapcsolódásokat leíró jelképes ábrázolás. Ez a tervezési
folyamat része, nem tekinthető külön szakterületnek, azonban ismerete nélkülözhetetlen a tervezés
első fázisára jellemző vázlat készítésnek.
5.1.

Kinematikai vázlat

A kinematikai vázlat egyszerűsített, síkba terített vonalas vázlat, amellyel a géptervezési
gyakorlatban sokszor találkozhatunk. Berendezésrészek, hajtóművek, vagy egész szerszámgépek
kinematikája léptékhelyesség nélkül szemléltethető vele. A vázlatban szereplő gépészeti elemek
rajzjeleit szabványosították. (MSZ EN ISO 3952)
A vázlat készítés során alkalmazható rajzjelek táblázatos összefoglalóját a teljesség igénye nélkül
mutatja be az 5.1. táblázat.
A rajzjelek felhasználásával készült kinematikai vázlatokon (5.1. ábra) jól azonosíthatóak a
berendezések elemei: tengelyek, azok ágyazásai, fogaskerekek, hajtóműház.

5.1. ábra: Hajtómű és esztergagép kinematikai vázlata
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5.1. táblázat: Kinematikai vázlatok készítésénél alkalmazható rajzjelek
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5.2. táblázat: Főbb hidraulikus rajzjelek
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Hidraulika, pneumatika

A hidraulikus, pneumatikus rendszerek tervezésekor az alkalmazható elemek funkciói hasonlóak,
ezért ebben a fejezetben csak a hidraulika szakterület jelképi megjelenítésével foglalkozunk
részletesebben. A fejezetben foglaltak áttanulmányozását követően a pneumatikus rendszerekkel
kapcsolatos ismeretek könnyen elsajátíthatók.
Megjegyezzük, hogy mindkét szakterület
elemgyártói bőséges kínálattal rendelkeznek mind az elemek sokféleségét, mind beépítési
lehetőségeit illetően. Gyakran előforduló feladatok megoldására alkalmas kész kapcsolási rajzok
állnak rendelkezésre mindkét szakterületen. Általánosságban elmondható, hogy a kapcsolási
rajzokon szereplő rajzjelek utalnak az elemre és annak funkciójára, de semmit sem mondanak az
elem felépítéséről. A hidraulika kapcsolási rajzokon alkalmazható jelöléseket a DIN ISO 1219
szabvány rögzíti. A jelölések táblázatos összefoglalását a teljesség igénye nélkül az 5.2. táblázat
tartalmazza.
Egy hidraulikus berendezést az 5.2. ábra alapján két fő részre bonthatunk: vezérlő részre és
hidraulikus teljesítmény részre.

5.2. ábra: Egy hidraulikus berendezés elvi felépítése és kapcsolási rajza
A vezérlő rész alkotóelemei a jelbevitel és a jelfeldolgozás.
A jelbevitel az alábbi módokon történhet:
-

Manuális,
Mechanikus,
Érintésmentes,
Egyéb.

A jelfeldolgozást végezheti:
-

Kezelő személy,
Elektronika,
Pneumatika,
Mechanika,
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Hidraulika.

A hidraulikus teljesítmény rész is tovább bontható:
-

Energiaellátó rész,
Energiavezérlő rész,
Végrehajtó rész.

Az energiaellátó rész felosztható munkaközeg előkészítő és energia átalakító részekre. A
munkaközeg előkészítésében a tartály, munkafolyadék nyomásmérő, hőmérő, szűrő, szintjelző kap
szerepet, az energia átalakítást a motor, szivattyú, nyomáshatároló, nyomásmérő elemek együttese
végzi. Az energiavezérlő részben útszelepek, áramlásirányító szelepek, nyomásirányító szelepek és
záró szelepek működnek. A végrehajtó rész elemei a munkahengerek, hidromotorok.
Kapcsolási rajz
A kapcsolási rajz a hidraulikus berendezés felépítését tükrözi. Szimbólumok, rajzjelek segítségével
megmutatja, hogy az egyes elemek miként vannak egymással összekötve. A kapcsolási rajz
áttekinthetősége érdekében az elemek térbeli elhelyezkedését ez a rajz nem veszi figyelembe. Az
elemek elhelyezkedését külön elrendezési rajz mutatja. Az útszelepeket alaphelyzetben, lehetőleg
vízszintesen, a vezetékeket egyenesen és lehetőleg keresztezésmentesen rajzolják.
A kapcsolási rajzról és a rajta szereplő jelölésrendszerről a DIN 24347 szabvány rendelkezik,
részletes ismertetése meghaladja a jegyzet kereteit.
5.3.

Csővezetékek

5.3. ábra: Csővezeték rajz
Csővezeték hálózatokat folyadék és gáz halmazállapotú anyagok továbbítására használunk. A
hálózat szabványos csatlakozási mérettel rendelkező elemek, csövek, csatlakozó elemek, elzáró
szerelvények együttese, amelyeket egyezményes rajzjeleikkel ábrázolunk. A csővezeték rajzok
egyszerűbb esetekben vetületi rajzok, ahol az alaprajzok, a beépítési környezet rajzai vékony
vonallal, a szimbólumok, csővezetékek rajzai pedig kiemelt, vastag vonallal vannak megrajzolva.
© Nyolcas Mihály, Sváb János, BME
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Az egyes vezetékszakaszok, szerelvények méreteit, anyagát a rajzon az elemhez tartozó
mutatóvonalon tüntetjük fel (5.3. ábra).
A vetületi vezetékábrázolás hátránya, hogy egyes esetekben vezetékszakaszok, szerelvények a
rajzon fedésben vannak, ezért nem láthatóak. Ezt a problémát küszöböli ki az axonometrikus
ábrázolás. Szokásos ábrázolási forma vezetékhálózatok tervezésénél az izometrikus rajz (5.4. ábra).
Ebben az esetben lehetőség van a vezetékek, szerelvények mérete, típusa feltüntetése mellett térbeli
kapcsolatok megjelenítésére is.

5.4. ábra: Izometrikus ábrázolási forma

5.4.

Villamos kapcsolási rajzok

Villamos szakterületen a gépész szakterülethez hasonlóan sokféle típusú rajzzal találkozhatunk.
Áramellátási rajzok, gyengeáramú kapcsolási rajzok, áramút tervek, beépítési rajzok más-más
szempont alapján felépített rajztípusok, közös jellemzőjük, hogy szimbólumokkal, rajzi jelképekkel
jelenítik meg az információkat. Példaként egy nagyberendezés áramellátási tervének részletét
mutatja az 5.5. ábra. Szokás a rajzot jelmagyarázattal is kiegészíteni, amely az alkalmazott rajzjelek
pontosítását és eseti értelmezését szolgálja.
Kapcsolási rajzok formai kialakításánál jellemző tagolási mód a funkciók szerinti tagolás (5.6. ábra
a) rész). Függőleges oszlopszerű elrendezésben kerülnek ábrázolásra az egyes funkciókat biztosító
elemek jelképei, az elemek jelölésével együtt. A funkciókat biztosító elemek paramétereit
célszerűen táblázatban foglalják össze az oszlopok alján.
Villamos kiviteli tervek tartalmazzák az egyes beépítendő elemek elrendezési rajzait. Az 5.6. ábra
b) része egy villamos szekrény méreteit és elrendezési rajzát mutatja.
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5.5. ábra: Áramellátási rajz jelmagyarázattal

a)

b)

5.6. ábra: Kapcsolási rajz tagolása és villamos szekrény rajza
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Acélszerkezetek

A fémszerkezetek műszaki rajzának előírásával az MSZ ISO 5621:1994, időközben visszavont
szabvány foglalkozik. A visszavonás oka egyrészt az, hogy a szabványban hivatkozott más
szabványok zöme is visszavonásra került, másrészt a szabvány előírásai túlságosan ellentmondanak
a legújabb MSZ EN ISO műszaki rajz-szabványok előírásainak.
5.5.1. Az ábrázolás sajátosságai

5.7. ábra: Gém fő oldalsíkjának nézete
Az acélszerkezeti rajzok készítésének szabályai alapvetően megegyeznek a géprajzi szabályokkal.
Az acélszerkezetek mérete, az alkalmazott elemek nagy darabszáma, az elemek elhelyezésénél és
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csatlakozásánál alkalmazott szabályok egységessége, továbbá a gyártási technológia követelményei
különleges rajzfajták és rajzi követelmények alkalmazását igénylik. A gyártási rajzok alapvetően
összeállítási rajzok, amelyek az egyes tételek méreteit és beépítési pozícióját is alkatrészrajzmélységig tartalmazzák a beépítéshez használt alkatrészek (csavarok, szegecsek) és
technológiák (hegesztés, ragasztás) meghatározásával együtt.
Az acélszerkezetek geometriai jellemzői közül kiemelt szerepe van a beépített szelvények
súlypontjain végigfutó vonalaknak, melyek a szerkezet egyszerűsített statikai számításoknál
használatos alap-geometriáját határozzák meg. Ezeket a vonalakat, mint tengelyvonalakat az
acélszerkezeti rajzok mindig tartalmazzák, és legtöbb esetben ezek képezik a méretmegadás bázisát
is. A hálózati rajzokat önállóan is alkalmazzák, esetenként elkülönítve, kisebb léptékben a gyártási
rajzokon is. A hálózati rajzokon megadható az egyes szelvények mérete és hálózati hossza is
(utóbbinál a méretvonal és méret-segédvonal el is hagyható). Feltüntethető az egyes
csomópontokban összefutó szelvények esetleges külpontossága is.
Rácsos szerkezeteknél jellemző ábrázolási mód a szerkezet egy-egy oldalsíkjának nézeti rajza.
Ezeknél szigorúan csak a nézet homloksíkjában elhelyezkedő elemeket ábrázolják, mert a mögöttes
síkokban és a csatlakozó síkokban lévő elemek ábrázolása zavaró lenne. Metszeteknél a szabály
értelemszerűen alkalmazható: csak a metszősík mögötti első hálózati síkba eső elemeket ábrázoljuk,
a metszett elemeket csak akkor, ha ez nem zavaró, ugyanakkor fontos információ-tartalma van. A
szerkezeten lévő, nem fő hálózati síkokba eső kialakítások és elemek ábrázolásához használjunk
inkább rész-nézeteket vagy rész-metszeteket. Gyakori az olyan szerkezet, melynek hálózati síkjai
nem fősíkokba esnek (távvezeték-oszlopok, darugémek). E síkokat rájuk merőleges nézetben, a
valódi hosszak megadásával (is) ábrázoljuk. E nézeteket általában beforgatva helyezzük el úgy,
hogy a metszet valamelyik főiránya a rajzlap oldalával legyen párhuzamos (5.7. ábra)
A takart vonalak ábrázolása a metszetek és szelvények szaporításának elkerülése céljából eléggé
általános (pl. L-acél nem látható szárának síkja). A nem látható élek ábrázolását azonban célszerű a
nézetben látható lemezek vagy szelvények hátoldalához csatlakozó síkokra vagy élekre korlátozni.
A helyhez kötött acélszerkezetek rajzain megtalálhatjuk az építmény-rajzok jellegzetes elemeit is:
raszter-kiosztás, fő szintek, csatlakozó építmények, tájolás stb.
A főként szelvény-elemekből felépülő acélszerkezetek rajzainak jellemző és általában
munkaigényes részletei a csomóponti rajzok, melyek az egyes elemek találkozásainak geometriai
részleteit, és a csatlakoztatáshoz használt elemeket (csomólemezek, kötőelemek, hegesztések)
mutatják be (5.8. ábra). Ezeknél gyakori a hasonlóság és az ismétlődés, mely az egyes metszetek,
részletek ismétlődését eredményezheti. A csomóponti rajzok táblázatos és paraméteres
méretmegadással egyszerűsíthetők. Utóbbi esetben fokozott gondossággal kell eljárnunk, mivel
egyes paraméter-kombinációk a valóságban megszerkesztve geometriai ellehetetlenülésekhez, vagy
legalábbis gyártási problémákhoz vezetnek. Ennek elkerülésére jobb, ha minden előforduló
paraméter-kombinációt valóságosan is kirajzolunk, melyet a CAD alkalmazása könnyen lehetővé is
tesz.
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5.8. ábra: Összetett csomópont részletei
Az acélszerkezetek többségénél költséges és bonyolult lenne nagyszámú alkatrész, és elem külön
rajzlapon való megrajzolása. A sok ismétlődő adat még a gyűjtőlapos rendszer alkalmazását sem
indokolja, ezért a szerkezeti elemek rajzait: az alkatrészrajzokat általában egy rajzlapon,
áttekinthetően, csoportosan helyezik el. Az alkatrészrajzoknál nem mindig szükséges a teljes körű
méretmegadás. Az egy (szabványos) keresztmetszeti szelvénnyel jellemezhető, hosszirányra
merőlegesen vágott végű rúdelemeket pl. nem kell külön alkatrészrajzon megrajzolni. Ugyancsak
elhagyhatók a külön elemrajzok olyan esetekben, amikor a szükséges méretek a szerkezet rajzán a
beépítési helyzetben egyértelműen meg vannak adva. Az alkatrészrajzok információ tartalmát, ill.
annak részletességét a gyártó konkrét igényei szerint kell megadni. Tipikus példa a hegesztési
varratok él-kialakításának ábrázolása és méret-megadása. Egyes technológiai rendszerek az
alkatrészrajzokat a vágási, ill. szabási tervek elkészítésére alkalmas formában igénylik, mások e
terveket a gyártási dokumentáció részeként követelik meg. Utóbbi esetben egy-egy alkatrész annyi
példányban szerepel a szabásterven, amennyi a tételjegyzék szerinti darabszáma.
www.tankonyvtar.hu
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A rajzokon alkalmazott, ill. megengedett méretarányok száma a szerkezet mérete és az alkatrészek
helyzetének egyértelmű megadhatósága és a rajzlapméretek korlátainak megfelelően nagyobb, mint
amit az alapszabvány megenged. A kicsinyítések sorában alkalmazzák az (1:7,5), 1:15, 1:25, (1:75),
1:150-es méretarányokat is (a zárójelesek kerülendők).
Egy-egy nagyobb acélszerkezet fenti követelményeknek megfelelő gyártási rajza gyakran több
nagyméretű (A0 vagy A1-es) lapból áll. Az ábrák elhelyezésének szokásos rendszere a következő:
-

első lap: fő nézetek és metszetek, résznézetek és metszősíkok, csatlakozó szerkezetek jelölése,
tételjelölések, általános megjegyzések, tételjegyzék;
második lap: résznézetek és részmetszetek;
harmadik lap: csomópontok;
negyedik lap: alkatrészrajzok.

5.5.2. A tételjelölés követelményei
Az acélszerkezeti rajzok tételjegyzéke a technológiai feldolgozás egyszerűsítése érdekében
általában külön lapon készül. A tételjegyzék felépítésének szabályait a legtöbb gyártó igyekszik
saját technológiájához igazítva megszabni. Ha nincs külön előírás, akkor is alapvető, hogy az
elemeket fajtánként csoportosítva tételszámozzuk. A félkész termékeket és kötőelemeket
lehetőleg anyagminőség és fő méret szerinti sorrendben szerepeltessük. A fő méretek
tételjegyzékbeli megadásánál általában eltekinthetünk a klasszikus szabálytól, azaz a készre gyártott
állapot méreteinek megadásától. Tipikus példa: megmunkált talplemez vagy csatlakozó perem,
teljes hosszában kurtított szármagasságú L-acél stb. A rajz tételeinek szerkesztés közbeni, vagy
utólagos változtatásának megkönnyítésére a tételszámozás folyamatossága nem követelmény.
A rajzi tételek megjelölésének alapvető szabályai az acélszerkezeti rajzokon sajátos módon
egészülnek ki ill. íródnak felül. Ennek elsősorban nem a tételek nagy száma az oka, hanem inkább
az, hogy egy-egy tétel általában több metszeten, nézeten, részleten, ill. önállóan is meg van
rajzolva, másrészt egy rajzon több olyan részegység is lehet, melybe ugyanazok az elemek vannak
beépítve. Utóbbi esetben, ha egy tételt csak az egyik elemcsoportban jelölünk meg tételszámmal,
nem magától értetődő, hogy egy másik elemcsoporton belül ugyanaz az elem épült be. A
tételjelölések tehát ismétlődhetnek. Egyes technológiai rendszerek megengedik, vagy egyenesen
előírják, hogy az elvileg megegyező, de különböző elemcsoportokban használt tételek eltérő
tételszámmal szerepeljenek (pl. egy nézetbeli és egy mögöttes, takart, de ugyanolyan elemekből álló
rácssík tételei). Ennek azzal az előnnyel jár, hogy az egyik elemcsoporton belüli változtatás esetén
nem kell új tételszámot kreálni. Magától értetődő helyzetű és méretű alkatrészek esetén
megengedett a takarásban lévő tételek megjelölése is (5.8. ábra, ezen a takart tételek mutatóvonala –
házi szokás szerint – szaggatott). A tételek megjelöléséhez a tételszámon kívül a tételjegyzékben
szereplő egyes adatokat is meg szoktak adni, pl. a mutatóvonal vízszintes szakaszára a szelvény
jelét és méretét, ezt követően valamilyen elválasztójel után, vagy a vízszintes szakasz alá a
hosszméretét. Ezek az adatok csak a tétel fő megadási pozíciójában, egyszer szerepelhetnek.
5.5.3. Rajzi utasítások
Az acélszerkezetei rajzok egyik jellegzetessége a szöveges rajzi utasítások bősége. Ezek egy része
meghatározott tételekre vagy tételcsoportokra vonatkozik és a mutatóvonallal vagy a nélkül a rajz
megfelelő nézete vagy metszete közelében helyezkedik el. Más részük általános, a rajz tárgyát
képező objektum egészére vonatkozó utasításokat tartalmaz és a szövegmező fölött vagy mellett
helyezkedik el (5.9. ábra). Szokás a rajzi utasítások sorszámozása is. Ilyenkor a lokálisan
alkalmazott utasításoknál elég az utasítás sorszámát mutatóvonallal megadni, ezzel
© Nyolcas Mihály, Sváb János, BME

www.tankonyvtar.hu

120

MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS II.

megtakaríthatjuk az ismétlődő, azonos utasítások helyigényét, egyúttal megkönnyítjük a
dokumentáció más nyelvre való lefordítását.

5.9. ábra: Példa kiemelt szöveges utasításokra
5.5.4. Rajzi egyszerűsítések és jelképek
A rajzi egyszerűsítések és jelképek alkalmazása az acélszerkezeti rajzoknál jelentősen megkönnyíti
az áttekinthetőséget. Az alábbiakban csak a legfontosabbakat ismertetjük.
Szelvények megadása: hálózati rajzokon az egyes tartók, rudak szelvénye és tényleges hossza
felirattal adható meg. A szelvény helyzetét a helyettesítő súlyvonalon, a beforgatott szelvény
egyszerűsített jelképe segítségével adhatjuk meg (lásd I. kötet 4.3 táblázat).
Csomópontok megadása: hálózati rajzokon az egyes csomópontokhoz típusjeleket rendelhetünk. A
típusjeleknek megfelelő csomópont-kialakításokat külön kinagyított részleteken mutatjuk be.
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Furatkép megadása: azonos furatok kiosztása egyszerűsíthető. A furat-közepeket egymást
keresztező rövid vonalakkal jelölhetjük. A furatkép jellemző méreteit mutatóvonalon, számokkal
adhatjuk meg..
Furatok megadása: a csavarok és szegecsek számára készítendő furatok kiegészítő jeleket
kaphatnak aszerint, hogy a furatok süllyesztettek, műhelyben vagy helyszínen vannak fúrva, illetve,
hogy helyszínen vannak-e szerelve.
Hegesztési varratok megadása: gyakori egyszerűsítés a varratjelölések megjegyzés-mezőjébe írott
sorszámmal tipikus varrat-kialakításra utalni. E varrat-kialakítások a rajzon külön helyen, sokszor
egy csoportban, kinagyított metszetekben ábrázolhatók. Gyártóhoz kötődő megoldásként külön
dokumentációra is utalhatunk (hivatkozás WPS eljáráslapra). Gyakori az olyan kiemelt szöveges
utasítás is, mely a nem jelölt varratokra vonatkozik, pl. „Nem jelölt varratok: sarokvarrat a=4mm”.
Az ilyen utasításokat lehetőleg kerüljük, mert előfordulhat, hogy a szerkezet bizonyos helyein nem
értelmezhetők. A kiemelt, hegesztési varratokra vonatkozó utasítások közül csaknem mindig
találkozunk a varratok minőségi osztályára és ellenőrzésére vonatkozó előírásokkal.
5.5.5. Méretmegadás
A méretmegadási szabályok a géprajz alkatrészrajzi előírásaihoz mérten kevésbé szigorúak.
Megengedhető a zárt méretlánc és egy méret több nézeten történő megadása. A funkcionális
szempontból lényeges méretek kiemelhetők, illetve tűrésezhetők. Az ellenőrzés egyértelműsége és
az utólagos módosítások egyszerűbb átvezetése érdekében azonban ajánlatos a géprajz szigorú
előírásaihoz ragaszkodni (a tájékoztató jellegűnek szánt, vagy kiadódó méreteket tegyük
zárójelbe).A mérethálózat felépítésénél különítsük el az alkatrészek saját méreteit az alkatrészek
egymáshoz viszonyított helyzetét megadó méretektől. Utóbbiaknál legyünk tekintettel a beépülés
sorrendjére.
Méretvonal határolóként nyíl helyett alkalmazhatunk ferde vonalat (egy rajzon vagy
dokumentáción belül alkalmazott mérethatárolók lehetőleg legyenek egységesek).A mérethálózat
sűrűsége miatt gyakori a méretvonalak és méretsegédvonalak metsződése. A mérethálózat még az
átmetsződés-megszakítási szabályok alkalmazása esetén is könnyen áttekinthetetlenné válik. Ebből
a célból használhatjuk az építész-rajzokon szokásos méretháló kialakítást: ha a méretezendő kontúrcsúcspontok vagy kontúr-vonalak nem téveszthetők össze, akkor a méret-segédvonalakat elegendő
csak a méretvonal-határolók közelében megrajzolni. Helyszűke miatt alkalmazzák a méretszámok
váltakozó, méretvonal fölötti és alatti elhelyezését is (5.8. ábra).
A kiemelt részletek/metszetek méretezésénél szerepeltethetünk olyan méreteket, melyek az ezeken
szereplő alkatrészek helyzetét adják meg úgy, hogy a méretet meghatározó egyik bázispont nincs
rajta a részleten. Fontos, hogy e méreteken a méretszámok is rajta legyenek és a kiemelt részlet
eredeti helyén lévő nézeten/metszeten teljes egészében megtalálhatók legyenek.
Ívhossz és furatkép méreteinek egyszerűsített megadása: lehetőség van az 5.10. ábra szerinti
egyszerűsítésre, a hajlítási sugarak megadásával.
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5.10. ábra: Íves furatkép egyszerűsített megadása

5.11. ábra: Csomóponti lemez méretmegadása
Csomólemezek méretmegadása: Az összefutó súlyvonalak ún. referencia-pontjából kiindulva kell
megadni a méreteket. A bekötő rudak súlyvonalának dőlésszögét derékszögű háromszög két rövid
oldalával kell megadni, lehetőleg a szomszédos referencia-pontok távolságainak értékeivel, az 5.11.
ábra szerint.
Szint jelölése és megadása: felülnézetben és oldalnézetben eltérő (5.12. ábra). A szinteket a 0 szint
kivételével + vagy – előjellel, m-ben, mm pontossággal írjuk a szintjel mellé. Ha a rajzon a nullaszint nem szerepel, akkor annak helyzetét szöveges hivatkozással kell megadni.
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5.12. ábra: Szint jelölése felülnézetben és oldalnézetben/metszetben
5.6.

Építészet, építőmérnöki ábrázolás

E szakterület rajzkészítési szabályai a kapcsolódó és összefogott szakmák nagy száma, valamint a
laikus felhasználókkal való hatékony kommunikáció érdekében meglehetősen szerteágazóak, és
noha ugyanazokon az alapelveken nyugszanak, „szétfeszítik” a géprajzi szabályok szigorú
előírásait. A vonatkozó szabványok az „Építési tervek” szabványcsoportban találhatók.
5.6.1. Formai követelmények
Vonalvastagságok: az építész rajzokon háromféle vonalvastagságot használnak: vastag, közepes és
vékony vonalat. Az egy rajzon alkalmazható vonalcsoportokat az 5.3. táblázat mutatja.
Vonalcsoportok
Vonalvastagság
I.

II.

III.

Vastag (1.)

1,0 mm

0,8 mm

0,4 mm

Közepes (2.)

0,6 mm

0,4 mm

0,2 mm

Vékony (3.)

0,3mm

0,2 mm

0,1 mm

5.3. táblázat: Építész rajzok vonalcsoportjai
A használatos vonalfajták a gépész rajzokhoz képest kiegészülnek a pontsor-vonallal vagy
pontozott vonallal. A vonalfajták jellemző alkalmazási területeit az 5.4. táblázatban foglaltuk össze.
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Vonalfajta

Alak

Folytonos vagy teljes
vonal

Szabadkézi vonal

Legjellemzőbb alkalmazás

Gyakran
használt
vonalvastagságok

Látható élek nézetben és
metszetben
Méret és méretsegédvonal
Mutatóvonal
Szerkesztési vonalak

Vastag vonal

Nézet és metszet határvonala

Közepes és
vékony vonal

Ábrázolt tárgyrész határa

Törésvonal

Közepes vonal
Vékony vonal

Szaggatott vonal

Nem látható él vagy kontúr
Másodlagos információ

Közepes és
vékony vonal

Pont-vonal

Tengely- és középvonal
Metszősík
Kitűzési vonal

Közepes és
vékony vonal

Kétpont-vonal

Gép, berendezés kiszolgálási
területének határa

Vékony vonal

Másodlagos kontúrok és élek
Terephatár

Vékony vonal

Pontozott
pontsor-vonal

vagy

5.4. táblázat: Építész rajzok vonalfajtái
A méretarány jelentősége az építész rajzokban igen nagy: egyes rajzfajtákhoz, melyeket elsősorban
a felhasználási cél szerint különböztetünk meg, jellemző méretarányt szoktak alkalmazni. A
legfontosabb rajzfajták és jellemző méretarányuk a következők:
Helyszínrajz:

1:1000, 1:500

Vázlatterv:

1:500, 1:200

Műszaki terv:

1:100

Kiviteli terv (pallér-terv):

1:50

Részlettervek:

1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1

Az ábrázolási módok közül gyakori az általános axonometria és a perspektíva.
5.6.2. Az építmények jellegzetes nézet- és metszetfajtái
Az építmények sajátosságai a nézet- és metszetfajták megnevezésében ill. meghatározásában is
felismerhetők.
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Alaprajz: az épület padlószintje fölött ~1 m magasságban, (valamennyi nyílást átmetsző) vízszintes
metszősíkra képzett merőleges vetület.
Metszet: jellemzően az épület nyílásait átszelő, függőleges metsző- síkra képzett merőleges vetület.
(keresztmetszet, hosszmetszet). Az információtartalom növelése céljából gyakori a lépcsős metszet
alkalmazása.
Homlokzat: az épület kontúrján kívül eső, azzal oldalanként párhuzamos függőleges síkra képzett
ortogonális vetület, mely az építmény terepcsatlakozás feletti részét mutatja. A homlokzatok
megnevezése az égtájak szerint történik.
Részletrajz: az épület jellemző szerkezeti részletét (ablak, ajtó stb.) bemutató merőleges vetületi
ábrázolással készített rajz.
Az alaprajz készítésének ajánlott lépései:
-

-

Külső fő méretek, az épület kontúrvonalainak felhordása (Pillérvázas épületnél az első lépés a
pillérek tengelyeinek felhordása, az un. raszterháló felszerkesztése, utána következik a
körítőfalak felhordása),
A kontúrvonalakon belül a főfalak, a traktusok felhordása (vakolatlan, nyers méretek!),
Pillérek (kéménypillér!), belső oszlopok tengelyének és körvonalainak berajzolása,
Válaszfalak beszerkesztése,
Belső lépcsők, mellvédek megadása,
Külső falakban lévő nyílások tengelyeinek felhordása, a nyílások felmérése,
Belső falakban lévő nyílások tengelyeinek felhordása, és a nyílások felmérése,
Beépített bútorok, berendezések ábrázolása,
Bejárati és külső lépcsők, terasz, járda ábrázolása,
Külső méretsorok felvitele, a méretek megadása,
Belső méretek megadása,
Szintek megadása (parapetmagasság is), északjel, bejárat-jelölés, egyéb szimbólumok
megadása,
Feliratok elkészítése,
Anyagjelölések elkészítése, a rajz kihúzása.

Az 5.13. ábra egy különálló, földszintes, ideiglenes jelleggel használt irodaépület alaprajzát
ábrázolja, a felső mezőben M=1:200-ban a léptéknek megfelelő részletezettséggel (pl. ajtók,
ablakok méretét nem jelöljük számmal, csak helyzetüket mutatjuk). Az ábra alsó felében az
alaprajzot M=1:100-ban ábrázolja, láthatóan több adattal, méretvonallal.
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5.13. ábra: Kis irodaépület alaprajza két különböző méretarányban
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A metszet készítésének fő lépései:
-

-

külső főfalak felszerkesztése vakolat nélküli, nyers méretekkel (függőleges vonalak, lehatárolás
nélkül). Pillérvázas épületeknél a pillérek felszerkesztése. Ezután következnek a kitöltőfalak,
melyek elmetszett szerkezetként látszanak,
belső főfalak felhordása (mint fent),
külső terepszint, esetleg járdaszint, melyhez a többi szerkezet mérhető,
alapok szélességének felhordása,
belső födémszintek és nyers födémek szerkesztése,
lépcsők megszerkesztése,
pincepadló, alépítményi szigetelés, lábazat megszerkesztése,
tetőszerkezet, tetőfelépítmények, kémények, szellőzők, párkányok felhordása,
válaszfalak felhordása,
nyílászáró szerkezetek berajzolása,
a metszősík mögötti, látható szerkezetek ábrázolása,
külső méretek megadása,
belső méretek megadása,
magassági méretek, szintek megadása,
feliratok készítése,
az elmetszett szerkezetek anyagjelölése.

Az 5.14. ábra az 5.13. ábra mutatta irodaépület metszetét mutatja.
A metszet megszerkesztése után a részletesebb ábrázoláshoz M=1:10-ben csomópontokat
szerkeszthetünk, amely csomópontok számozása, jelölése egyértelműen megjelenik mind a
metszeten, mind a csomópontok tervlapjain.
A homlokzatok készítésének főbb lépései:
-

-

a 0,000 szint felhordása (terep, vagy járda, esetleg földszinti padlóvonal) kiindulási szintként,
az alaprajzból átvett értékekkel az építmény külső kontúrmérete, a nyílásokkal együtt
(függőleges vonalak, még lezárás nélkül),
a metszetből átvett adatok segítségével a homlokzati nyílások magasságának jelölése, a
homlokzatot befolyásoló egyéb szerkezetek (párkányok, mellvédek, erkélyek, tetőgerinc,
tetőfelépítmények, kémények) megszerkesztése,
lábazat, teraszok, külső lépcsők felszerkesztése,
a homlokzat főbb szintjeinek megadása.

A homlokzaton jellegzetes anyagok és mintázatok jelennek meg, melyekből néhányat az
egyszerűsítések és jelképek között ismertetünk.
5.6.3. Az építményekkel kapcsolatos egyéb tervfajták
Helyszínrajz: a helyszínrajz léptéke függ az ábrázolni kívánt terület nagyságától, és attól, hogy
milyen munka részeként kerül felhasználásra, átfogó rendezési tervről van-e szó, vagy pl. családi
ház építéséről. A térképmásolat, amelyet a tervezéskor kezünkbe vehetünk, általában M=1:1000ben ábrázolja a területet. Társasház, családi ház építésekor ennek felhasználásával M=1:500-ban,
illetve M=1:200-ban készítjük el a helyszínrajzot, amelyen mindent ábrázolunk, amely az adott
területen (az építési telken és közvetlen környezetében) van.
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A helyszínrajz tartalmazza az építési területet, a meglévő, a megmaradó, az elbontandó és a
tervezett építményeket, növényzetet, jellemző terepmagasságokat, illetve energia és
közműhálózataik nyomvonalait, és egyéb településrendezésre vonatkozó jelöléseket. A
helyszínrajzokon alkalmazandó vonalfajtákat és egyéb jelöléseket az OTÉK (Országos
Településrendezési és Építési Követelmények) szabályozza.

5.14. ábra: Kis irodaépület metszete
Felmérési terv: A felmérési terv egy meglévő épületről, építményről készített terv, amely a
létesítményt az éppen aktuális időpontban rögzíti.
Felmérési terv készítésének több indoka lehet, pl. felújítást terveznek, átépítést, bővítést, esetleg
értékesítést. Sok esetben egy bontási terv készítését is megelőzi a felmérési terv készítése, hiszen
több évtizede álló épület az esetleges átépítések miatt lényegesen eltérhet az eredeti építési tervben
megadottól. A felmérési terv vízszintes és függőleges felmérést is tartalmaz. A felmérés kézi
mérőszalaggal és/vagy mérőműszerekkel történhet. Mindenkor megelőzi a felmérést egy helyszíni
vázlatkészítés, ezt a vázlatot manuálénak nevezzük. Ennek a vázlatnak a részletezettsége
megegyezik a mérendő adatok részletezettségével. Mérőszalagos kézi mérés esetén sorbamérést kell
alkalmaznunk, tehát egy rögzített 0 ponttól kell a mérőszalag futó adatait beolvasnunk. Így a
pontatlanságból adódó hibák egy részét könnyen elkerülhetjük. Ellenőrzésként átlós méréseket,
kiegészítő méréseket végzünk.
5.6.4. Tervdokumentáció összeállítása
Tervdokumentáció készül a létesítendő, elbontásra kerülő, vagy átalakítás előtt álló épületekről,
építményekről.
www.tankonyvtar.hu
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A tervdokumentáció tartalmát, mellékleteit jelentősen befolyásolja, milyen célból készítjük a
dokumentációt, és hogy a tervezésnek mely fázisában vagyunk.
Új épület esetén az első lépés a vázlatterv, amely az elképzelt építmény főbb paramétereit
tartalmazza néhány terv segítségével, a tervezés további fázisait készíti elő a tulajdonos, illetve a
beruházó és a tervező közötti párbeszédet könnyíti meg.
A második az építészeti engedélyezési terv. Ezt kell a hatóság felé benyújtani az építendő
létesítmény engedélyezéséhez. Tartalma:
-

helyszínrajz 1:200-as/1:500-as/1:1000-es méretarányban,
alaprajzok 1:100-as méretarányban,
metszetrajzok (kereszt- és hosszmetszet),
homlokzati rajzok,
műszaki leírás, hőtechnikai és energetikai számítások, statikai számítások illetve egyéb
szükséges kiegészítő dokumentációk (pl. talajmechanika),
alapszíntű látványtervek.

Az engedélyezést követően elkészül a kiviteli tervdokumentáció. Tartalma általában:
-

alapozási terv M=1:50-ben,
minden szintről alaprajzok M=1:50-ben,
metszetek M=1:50-ben,
csomóponti rajzok M=1:10-ben,
fedélszék tervrajz M=1:100-ban, M=1:50-ben,
homlokzatok terve M=1:100-ban ill. M=1:50-ben,
födémkiosztási tervrajz, födémterv,
nyílászáró konszignáció,
fedélszék-elemek konszignációja,
burkolat kiosztási rajzok M=1:50-ben, M=1:20-ban,
lépcső(k) kiviteli terve M=1:20-ban,
komplex statikai számítások felhasználásával statikai tervek, a kivitelezés bonyolultságának
megfelelő léptékekben,
egyéb tervek (pl. tagozatok, oszlopok profiltervei),
látványtervek.

Az építészeti kiviteli tervet kiegészítő szakági tervek:
-

villamos energetikai tervek,
gépészeti tervek (gáz, víz),
kertépítészeti tervek (talajvizsgálat, beültetési javaslat, térburkolat-kiosztások, stb.),
építőanyagok felhasználásához idomtervek,
látványtervek (esetleg film).
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5.6.5. Méretmegadás
Az építészeti rajzok alapértelmezett mértékegysége a cm. A méteres határ túllépésekor az ezres
tagolást alkalmazzuk. A mm-es nagyságrendű méretek megadása a cm fölötti kis felső indexszel
történhet.
Más alapegység használatát a rajz kiemelt felirataként kell megadni. Mérethatárolóként ferde
vonalat használunk.
Az építészeti rajzok méretmegadásánál természetes a többszörös zárt méretlánc. A méretsegédvonalakat csak a méretlánc szövegének magasságáig, illetve a kontúrvonalakkal párhuzamos
sávig húzzuk meg (5.13. ábra és 5.14. ábra).
A méretek megadása a rajzlapon az épületrész megszerkesztését követően történik.
Külső méretek:
1. A rajz mellett az első méretvonal a nyílástengelyeket adja meg.
2. Ezt követheti, ha szükséges, a nyílások és a faltestek méretének megadása.
3. A tartószerkezetek, a traktusok méretvonala következik.
4. Vázas épület esetén a pillérek mérethálóját kell jelölni.
5. Az egyes épületrészek, kiugrások, falszegletek méretét megadó ún. részméretek következnek.
6. Külső, befoglaló méretek.
Belső méretek
Belső méretvonalakat a terv léptékének és funkciójának megfelelő számban adunk. (Pl. M=1:200-as
terven nem jelöljük a válaszfalak távolságát sem, a válaszfalak vastagságát sem. M=1:100-as terven
a falvastagságot jelöljük, beírjuk, a vakolatvastagságot nem.). A sok méret és méretvonal
akadályozhatja is a terv áttekintését, tehát mindig szem előtt kell tartanunk, hogy a tervet milyen
célból készítjük.
5.6.6. Jelképek, jelölések
Az építész rajzok sok ismétlődő elemet és szerkezetrészt tartalmaznak, melyek alaprajzon,
metszeten vagy homlokzaton a méretaránytól függő egyszerűsítéssel ill. egységes jelöléssel
szerepelnek.
Az alkalmazott anyagok változatos fajtáit a metszetekben jelöljük. A géprajzban már megismert
jelöléseken túl a 5.15. ábra szerinti anyagfajták jelölését ajánlatos megjegyezni.
A nyílászárók típusa, szerkezete, nyitásiránya, és fő méretei is megadhatók az alaprajzon.
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5.15. ábra: Egyes építészeti anyagok metszeti jelölése
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